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హా గోత్రీ హరిమూర్తి రాప స్తం బద్విజ్య శేష్టవిభు ర్వినీత 8. 

యః సంస్కృత కర్ణాట (పాక్ళత పైశాచి కొంధ్రభాషా సు 

కవిరాజశేఖర ఇతి (ప్రథితః సుకవిత్వవిథ చేన.” 

“కవీన్ మనీషాలవదుర్విదగ్గాన్ మనోహరాభి ర్నిజసూ క్రిభిర్యః 

కుర్వన్నగర్వాన్ పటుభి ర్చిభర్తికవీభవ్యజ్రాంకుశనామ సార్షమ్,” 

“పాయక పొకళాసనీకి భారత ఘోరరణ౦బునందు, నొ 

రాయణునేట్లీ, వామనధరామరవంశవిభూషణుండు, నౌ 

రాయణభట్టు, వాజ్మ యధురంధరు(డున్, దన కిష్టుండున్ సహో 

ధ్యాయు(డు నై నవా( డభిమతంబుగ( దోడయి నిర్వహింస(గన్,” 

నన్నయభట్టు 





ఠి క 

అనాదిగా ఈ పవి త్రభూమిలో భాఠతధర్మము పాదుకొనియున్నది. 
దాని నెన్నియో కాలవాయువులు సెకలింస యత్నించినవి, అయినను నేటికి 
నది నిశ్చలముగా నిలిచియన్నది. అది ఇతరుల కంట బడకుండ ఏదో 
గుహాగహ్యరములలో అజ్ఞాత ముగా మాటువడియుండి (పాణరక్ష గావించు 

కొన్న నిరుపయోగవృక్షము కొదు. పర్వతశిఖరము పై ఆత్మబలముచే నిర్భ 

యముగా నిలిచి (పతికూలవాతములను (పతిఘటించి తన దివ్యవాసనలు 

దూరభాములకు వెదజల్లిన అమరతరుపు! 

ఆ కల్పకమునకు దోహద మొనర్చిన మహానుభావులు మనకు 
నిత్యస్మరణీయులు, అట్టివారి చరిత్ర లెన్నిమారులు విన్నను విసువు పుట్టిం 

సవు, చర్మితరచనపరమావధి యట్టి పుణ్యపురుషుల గుణాను కీ ర్రనమే. 
ఆ యాశయముతోడనే శీముదామాయణ మహా భారతములును, పురాణ 
ములున పూర్వకవులు రచించినారు. 

ఇప్పటికి 800 సంవత్సరముల [క్రిందట తెలుగుదేశములో రాజ 

మహేం[ద్రపురములో అట్లు స్మరింపదగిన మువ్వురు పవిత్ర మూర్తులు 

వెలసిరి. నారాయణభట్టు, , నన్నయభట్టు, రాజరాజన రేందుడు__ "కలి 

కాలజదోష తుషారసంహ తిని దువ్వుగ జోపిని శేజోమూ రులు వారు: వారు 

య. నుండుటచేత నే ఆం(ధవాణికి ఇతర దేశభాషలకు లేని 

కష్ట ప్రభావ 'మేర్పడినది. ఆం (ధభాషాసంస్కృతుల విశిష్టత సంపూర్ణముగా 

PE నేటి స్వతం(త్రభారతము స్వరూపమును పొందగలదు. 

మహాభారతాంధ్రీకరణము ఒక్క ఆంధ్రుల చరిత్రలోనే కాక, భార 
తీయచరి(త్రలో నే (పధానఘట్టము. దూరమున ఒకానొక విదేశరాజు భరత 
భూమిని కొల్లగొట్టుటకు వచ్చియుండెను. మధ్యదేశము దాక్షీణాత్యులతో 
చెలిమిచేసి ఆఖండభారతమును నిర్మింస యత్నించినది, మహాభారతము 



vi 

అఖ౦డభారతమును చి|త్రించెను, మహాభారత మువలెనే భారతధర్మ ముకూడ 

విశ్వజనీనము. అది మనస్సులో నుంచుకొని బహుకాలము మననచేయగా 

ఈ నవల భాసించినది. ఇందలి సుగుణములన్నియు ఆ మువ్వురు మహ 

సీయుల కథాస్మరణచే కలిగినవి. ఇందలి దోషము లన్నియు నాశ క్రి 
లోపముచే చొచ్చినవి, 

నాకు సాధ్యమయినంతవరకు ఆ కొలపు చరిత సంపాదించితిని. 

అందులో కృష్నిచేసిన పలువుర వ్యాసములు చదివితిని, ముఖ్యముగా 
అంధుల చరిశ్రయు, రాజరాజన రేం్యదపట్టాభి షేక సంచికయు నామూలా 

(గముగ పఠించితిని, ఆంధవారత రచననాటి ఉజ్జ్యలచరి్యత్ర ఈ నవలలో 

చిత్రింప నెంచితిని. (ప్రధానపాత్రలే కాక పలువురు ఇతర పా(క్రలుకూడ 
ఆ కాలములో నిశ్చయముగా నున్నవారే. అనాటి చరిత్ర భాసించునంత 

వరకుమ్మాత్రము ఇది సత్యదూరము కౌ దని నా విశ్వాసము 

ఆంధ వారపత్రికలో ఇది (పథమమున (ప్రచురింపబడిననొటినుండి 

పలువురు సండితులును, సహృదయులును దీనిపై చూప్పచు వచ్చిన యాద 

రమునకు నేను కృతజ్ఞుడను. నందమ పూడి శాసనకాల మే ఈ కథాకాలము, 
ఆది విజయనామ సంవత్సరము. 80! సంవత్సరములై నది. ఆ దిసముల 

పంచాంగము గుణించి యిచ్చిన మా మిత్రులు చై చె జ్ఞసార్వభొ మ, వేదార్డ 

(ప్రవీణ (బహ్మ(ఢీ చివుకుల వేంకటరమణ శాస్త్రిగారికీ నా నమస్కృతులు. 

ఇక అఆంధ్రపత్రికాధిపులగు [శీ శివలెంక శంభ్యుపసాద్గారు 

ముందు ఆం|ధవారస(తికయందును, తర్వాత పు సకరూపమునను దీనిని 

వారే (పకటించిరి, నాకును వారికిని గలిగిన మై త్రిక నారాయణభట్టు 

చిహ్నమై వెలసినది. వారికెంతయు నేను కృతజ్ఞాడను. 

ఈ నవలను ఆంధ్రపత్రిక, ఆంధ్రప్రభ, భారతి, త్రిలింగ, కిన్నెర 
జాగృతి, హిందూ- ఇత్యాది (ప్రసిద్దప్మతిక లన్నియు అదరముతో సమీక్ష 

చేసినవి. డాక్టరు నేలటూరి 'వేంకటరమణయ్యగారు, శ మోచర్ల రామ 
కృష్ణయ్యగారు, శ్రీ మాడపాటి హనుమంతరావుగారు] శ్రీ మౌటుపల్లీ రామా 



Vil 

నుజరావు నాయుడుగారు, శ్రీమతి కొంచనప ల్లి కనకమ్మగారు.. ఇత్యాదు 

లగు పెద్దలు ఎందరో సదభి్శిపాయము లొసంగి అదరించినిరు. తెలుగు 

భాషా సమితివారు 1960లో ఉ త్రమనవల కిచ్చిన బహూక్ళతి దీనికి (ప్రసా 

దించినారు, ఆంధ, మదరాసు, హైదరాబాదు, ఉత్కళ  విశ్యకళాపరి 

షత్తులు దీనిని పాఠ్య గంథముగా నిర్హియించి అభిమానము చూపినవి, 

ఈ నవలను సంక్షి సమొనర్చి ఈయగా ది ఓరియంటు పద్దిషింగు 

కం పెనీ తెనాలి పొ(పయిటరు శ్రీ ములుగు సు బహ్మణ్యశర్యగారు (పక 

టించిరి, అది [ప సుతము ఆంధ, మదరాసు, హెదరాజాదులలో స్కూలు 

"ఫనలు విద్యారులకు పాఠ్య గంథముగా నిరయింపబ; పఠింపబడిచున్న ది. 
de థి డ్రి 

అది చదివినవారు ఈ సంపూర్ణ గంథమును చదువ నుత్సదాంతురనీ నా 

విశ్వాసము, 

ఇందరి ఆదరాభిమానము లుండ్రుటచే రెండవ ముద్రణము చేయ 

నలసివచ్చినది. దీనియం దభిమానము చూపిన పెద్దలకును, ప్యత్రికలకును, 
సంసలకును, పాఠకులకును కృత జాడను, 

థి zy 

భారత ధర్మాభఖిమానులగు సహృదయులకు పరస్పరము తెలిసి 

కొనుటకు ఈ నారాయణభట్టు ఏ మ్మాళము సహాయ మొనర్చినను నేను 
కృతారుడను! 

థి 

రేపల్లె 

1012-54 3 రినరసింహశా స్హ్రి 





సారాయణభట్టు 

ట్రునాడు రాజమహేంచప్పురము మహాకోలాహలఅముగా నుండెను. 

విద్యార్దులకు ఆటవిడుపు. సామాన్యోద్యోగులకు సెలవు. క్రీడాకుశలురకు 
తమ నేర్పు (పదర్శించుటకు సమయము. ఈ (క్రీడావినోదము లీ విధముగా 
వారము దినములు నడచును, ఇస్పటి కై కెదు సంవత్సరముల (కిందట రాజ 

రాజనరేం|ద్రుతు నిజ పతాపముచే తేగా జ్యముముద దందె తీవచ్చిన కర్ణా 

టక సై న్యములను పారదోలెను. మరియు నప్పుడే కర్ణాటకుల మత మై 
వచ్చిన తస సవతి సోదరుడగు విజయాదిత్యుని శేవలవాత్సల్యముబే కన 

వశ మొసర్భుకొనెను శ్ర విజయద్వంద్వశ్డాపకార్డిను పేట నిట్టి ఉత్స 

వములు చైత్రకుద్ద దశమినుండి జరుగుచుండెను, ఈ విజయనామ సంవ 

త్సర నిజచై (త్రమాసమున మరింత వై భవముతో జరుపుట కొయ శత 

పరచిరి, 

ఈ ఉత్సవములు తిలకించుటకు వేం గీరాజ్య ము నాలుగుమూలల 

నుండియే కొక యితర న. రాజప్ముళులును, వీరులును, 

సంపన్నులును విచే చ్చెసిరి వారి విడుదలకై రాజమ 'హేంద్రపురములోని 

కటు సః చాలక పరము వెలుపల ధవకగిరీ వరకు ననేక పటకుటీగ 

ములు నిర్మించిరి, ససుర్దులగు శి కల్బులా భాగమును రమ్యనముగను వాస 

యోగ్యముగను కల్పించిరి, 

చుట్టుప్రక్కల జనపదములనుండి నగరమునకు మూగిన జనస 

మూహము ఆసంభ్యాకముగా నున్నది. ఆ పట్టణములో రథగజాశ్వాదులు 

స్వేచ్చగా విహరించు విశాలమైన రాజమార్లమే, ఈనాడు జనులతో |క్రిక్కి- 
రిసి యందు మనుష్యులు సడచుటగూడ కష్టసాధ్యముగా నున్నది. 

కాని ఎట్లో ఒకచోట నవకాశము చేసికొని ఐం|ద్రజాలికు డొకడు 
తన ఏిద్యా మహిమ చూపుచుండెను. అతడప్పుడే ఒక మామిడి"టెంక నాటి 
వెంటనే మొక్క మొలిపించి, మరియొక (త్రుటిలో పెంచి, పరక్షణములో 

ల 
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కొయలుకొయించి, అందరకు కాయలు పంచసాగను. ఆ కాయలు రుచి 

చూడగా నవి కొందరికి తీయగను, కొందరికి పుల్లగను, మరికొందరకు 

చేదుగను ఉన్నవి. వారి స్వభావములనుబట్టి రుచి మారునని _పేక్షకులకు 
నిరూపించి యతడు వినోదము కలిగించుచుండెసు,. 

మహారాజు నంగరక్షకులలో నొకడగు రాజమయ్య అటుపోవుచు 

అది చూచి,ఏమని విచారించి ఒక మామిడిముక్క రుచిచూచెను. అది5టిక 

చేదుగా ఉండగా ముఖము చిట్లించి ఉమిసి మారుమాటాడక తలవంచు 

కొని వెడలిపోయెను, అతడు దూరము పోవు వరకు నూరకుండి ఇంద్ర 

జాలికుగ్తు రాజమయ్యను అనుకరించుచు ముఖము అసహ్యముగా చిట్లించి 

ఆందర నవ్వించెను. 

మరియొక (ప్రదేశములో దొమ్మరులు డోలువేయుచు గడఎక్కి- 
see సలు వేసి చూపర కాళ్చర్యము కలిగించుచుండిరి, 
నవయొవనము తొ ఒకానొక దొమ్మరి పడుచు చూచు 

చూప్పలతోను పలుకు ఫలుకులతోడను చేరినవారి మనస్సులను మొగ్గలు 

వేయించుచుండెను, 

నొగరా జొకడు గంతులుచేయుచు బుద్ధజాతక కథ గాథగా పాడుచు 

చెప్పుచుండెను. అది వినుటకు పేదలందరు (త్రో పులాడుకొనుచుండిరి. 

కొకయెడ పండిత వేషముతో సుఖి'సీనుడై ఒకానొకడు నాథప్పరా 

ణము కొంత వచనముగా, కొంత పాటగా, కొంత పద్యముగా చెప్పు 

చుండెను. అది వినుటకు మిక్కీలి ఇంపుగా నుండెను. 

అ శేషజనమును హేళనచేయుచు పగటి భాగవతులు పలు వేషము 

లతో పట్టణమన్నిదిక్కుల సంచరించుచుండిరి. వారిలో నొకడు రాజమ 
య్యను సూచి సమీపించి “సీచెంత చక్కని ముఖమయ్యాః "అని సోత్రము 

చేయనారం భించెను, స్వభావసిద్దముగా వికృత మైన చూపులగల యా 

యంగరత్షకుడు మరింత వికృతముగా నాతనివంక తేరిచూచి | క్రీడా ద్వీపము 

వై పునకు శీ భగతి నగ్మ 
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ఆ పట్టణములో నన్ని వినోదములు జరుగుచున్నను, ఒక్క 
(వక) మున్నెన్నడు కసి విసి యెరుగని గొప్ప సంత సాగుచున్న ను, 

ఆ బాలగోపాలమైన జనములో అధిక సంఖ్యాకులు |క్రీడాద్వీపమును గోదా 
వరిలంక కే ఉత్కంఠతో వోవుచుండిరి. ' ఆ ద్వీపము ధవళగిరి కెదురుగా 

గోదావరిలో పట్టణ సమీపములో నున్నది. ఆ మధ్యనున్న గోదావరిపాయ 

అంత ధనవంతులు, రాజబంధువులు, రాజోద్యోగులు నెవరి 

నావలషేద జా రా పొయ తరించుచుండిరి. ఆ నావలు మనోజమెన పెద 

ST కన్ను లపండువుగా నుండెను, పేదలు 
మాత్రము నావలకో తాత్కాలికముగా కట్టిన నారధిమీద పాదచారులై యా 

ద్వీపము చేరుచుండిరి. రాజము య్యయు నే వెళ్ళుచుండెను. ఎవరో ఒక 
నూతన పురుషుడకనిని ఛాయవళలె తన. పంపు కొని యది 

యాతడు (క్రీడా ద్వీపము చేరిన పిమ్మటగాని గమనించలేదు, అప్పుడు 
వెనుదిరిగి చూడగా నా ఛాయా పురుషుడు జనములో కలసి యదృ్శళ్య 

డయ్యెను. 

ఈ ద్వీపమును ఠః ఉత్సవకాలములో తప్ప ఇతర్ వేళల (ప్రత్యేకా 

నుమతి లేనిది ఎవ్వరును (ప్రవేశింపరాదు ఇచ్చటనే రాజపురుషులు, 

భటులు రణవిద్య నభ్యసింతురు, నానావిధ శస్ర్రపయోగమందు చూడ 

నగును. ఖడ్గయుద్ధములు, బాణ (ప్రయోగములు, శ క్రి కూలకుంత పొతములు 

(ప్రవ ర్తిల్లును. మల్ల యుద్ధములు జరుగును. పురొణకొలమునుండి కూడ 

ఆంధ్రమల్లులే అ(గగణ్యులై భరతభూమికి మల్లాచార్యులు. వారిని జయించు 

నాళతో అటు పొంచాలమునుండియు నిటు కేరళము నుండియు మలులు 

వచ్చిరి. ఆశ్వారోహణచాతుర్యము గజవిద్యా (ప్రదర్శనము కానవచ్చును. 
మధ మధ్య సామాన్యజన వినో దారము పొ ప్రైళ్లను, కోళ్లను, డేగలను 

గూడ పోట్లాడింతురు. 

ఈ [క్రీడా (పదర్శనము నక్ష అర్ధ్హచం(ద్రాకారముగ రమ్యమైన రంగ 

స్టలమొకటి నిర్మించిరి. దానిని అనేక వర్ణములు కల ధ్వజసమూహ్రాముతో 

నలంకరించీరి. ఒకొక్క సామంతకులమునకు ఒక్కొక్క విధమైన 
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ధ్వ్యజముండెను, అ జకొ్క్కాక్క్ం శశికి ఒకొక్క ధ్వజము. కొని 

అన్ని ధ్యజములకం"పె నున్నత మై కొంతీమంక మై ఇతర ధ్వజ(ప్రభలు 

తమలో జీరము చేసికొనుచు చావక్యరాజుల వూాహధ్వజములు ఎగురు 
చుండెను. “ 

ఆ రంగస్టలమువో జరుగు డ్రీడలన్నియు ర 

విశదముగా చూచుట కనుపుగా సిద్ధపరచిరి. (శేణికి శే శణీకి బాధ రొకుండా, 

ఎవఏ కుల ధర్మములకును ఆటంకము రాకుండ స్థానములు (పత్యేక 

ముగా నుండెను. అంతటను రాజభటులు [వజలయందు ఆత్రర గౌరవ 

ములు చూప్పచు రొజళాసనములు పొలించుచుండిరి. 

ఒక (పక్కను రాజబంధువులకును, ఉన్న కో ద్యోగులకును పీఠ 

ములు వేరుగా చిన్న తిప్పమీద వేసిరి, (ప్రధా నస్టానములో రాజరాజన రేం 

(దునికి నవరత్న Es సింహాసన పంచమ: ఆ rene 

పక్కనే రాశవాస స్త్రీలకు అంత 8ప్పరమ ర్యాదలకు లోపము లేకుండ 

క్రీడావలో కనమునకు ఏర్పాట్లు చిర్ 

రాజరాజు నావ ఆవలియొడ్డున బయలుదేరిన దనువార్త జనస 
మూహమునందంతటసు ఒక్కసారి మందమారుకమువలె (పసరిం చెను, 

వెంటనే చేరినవారి దృష్టులన్నియు రాజనావవై పు మరలెను. మంగళారవ 
ములు మిన్ను మును, 

రాజనావ మయూరాక కలది. అందు మధ్యభాగములో దేదీప్య 

మానమైన మందిర మున్నది. అందులో fuse కశేవఅవీరావ 

కారురై "విలాసముగా నిణ్దుడ య్యెను. తని దక కీణపాక్ళంఃమున యువ 

రాజు తేల దేవుడును వామపి న. సవేతికమ్ముడగు విజయాది 

తీ పడును నుండిరి.నావికులు మనో వర్షములుగల కొ కొతలు వేయుచుండగా 

అ నొవ మంజుల నాదముకో జలత రంగముల పై నృత్యముచేయుచున్నట్లు 

ముందుకు నడచుచు పింఛము విప్పి నటించుచు (కేంకారముచేయు నీల 

కంఠము ననుకరించుచుండెను. రాజరాజా నాసనము పై నున్న ఛత్రమును 

ఆరు శరస్సులతో నిపుణముగా శిల్సి రళించెను. అందున్న రాజరాజన'ేం 
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(దుడు సాక్షొత్తుగా కు కహా పంల కనుపట్టుచు కవీశ్యరులకు “కుమార 

విద్యాధరుడీ యు త్తమ చాశక్యు" డనిపించుచుందెను. ఆ నొవ కూపక 

స్తంభము మీద నె, త్తియున్న పరాహధ్యజము కుమారస్వామి ధరించు 

శ శ క్రివలె తన సోభలు దశదిళా వ్యా సమ చేయుదుండెను. 

రాజనావకు ముందు బల్ల కూర్చు చేసిన చిన్న నావ ఒకటి దారి 

చూప్పచుంచెను. అందులో ముఖమందిర భాగమున న రకి యొకతె మహో 

రాజుకు అభిముఖ మై శీ) మహాభారత్రములోని “కుమారాస్త్ర విద్యా (పద 

రన "ఘటము పధ నయంటే చున్నది. ఆ నావ రాజనావక్ష దారితీయచు 

వనుక వెనుకకు నడచుచుండెను, 

రాజనొవ నిర్తీత( ప్రదేశము చేరగానే కుమారునియు, తమ్మునియు 

కె దండలతో రాజరీ ఏతో రాజరాజు నీణుచుండెను, న ర్లనము చేయు 

చున్న నర్తకి నాట్యము పరిసమా ప్రిచేసి వెలిగించిన "కర్ఫూరహారతి 

అందుకొని ఇతరకన్యకలను అ నుంగళహారతి పాడి రాజరాజు 

ముఖము నెదుట త్రీవారము విరాసలాస్మనుకో సరి భ్రమింపజేసి కన్నుల 

కద్ది నంగి (పక్కకు తొలగినది, 

సభాసదులు .నీలుచుండిరి, బిరుదావళులన్నియు సదయెలుంగున 
లో జీ లి ఈ ల వ ష్ 

ఘోషించుచు వంది కె వారము చేసినాడు. మాగరుడు చఛాళకుక క్య రాజుల 
ద 

సమిత్రవంశ చర్షితను__ 

“శ్రీధామ్మ శపురుటో త్రమస్య మహతో నొర్రాయణస్య (సవోః 

నాధిపంకరుహో దృభూవ జగత్ర కొ స్వయంభూ స్వతః 

జై మానసనూను రితి య ప ను 

ప. స నా నము చేసినాడు. రాజరాజు గజగవమన 

ముతో సింహాసనము సమిపించెను. అంతట నాతడు రొాజగురువులగు 

నన్న యళట్టా రకులకు ముందు నమస్కరించెను. ఆ పిమ్మట విద్వాంసు 

లగు వీదమార్య పంపన య విద్వత్క్మ వులగు భీమన భట్ల, 

చెట్టనభట్ట, ముట్టనభట్ట, మల్లనాదులకను ఆశీర్వచనార్ధము చేరిన వేదవిదు 
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లగు విప్రబ్బృందమునకును, వృద్ధామాత్యదండ నాధులగు వజ్జీయ్యపెగ్గడకు 

నృపకొమదండనాధునకును, భ_క్రిపూర్వకముగా అంజలియొగ్గిను, అంతట 

నాతడు సింహపీఠము స్పృశించి దానికి నమస్కరించి పెద్దలందరియనుమ 
తితో సింహాసనారూథు డయ్యెను. ఈ “రాజకులై క భూషణుడు, సర్వలో 
కా్యశ్రయు డాదిరాజనిభు డత్యకళంక చరిత్ర సంపదన "ఆనుచు సభాసదు 

లందరు నొసనము లలంకరించిరి, 

అంతట సభొపతులగు నన్న యథ ట్లారకుల యనుజ్జ తీసికొని 

యంతకుమున్నే సిద్దపరచియున్న మంటసముమీద రాజస్పరో హితుడు 
శ్రీమహాగణాధివతి " పూజ జరిపెను. పురోహితుడు (ప్రణవపూర్వ్ణక ముగా... 

“దేవీం వాచ మజనయంత దేవా సాం విశ్యరూపాః పశవో 

వదంతి! 

సానో వః దేష మూర్తం దుహానా ధేను ర్యా గన్మా నుపసుష్టు 

తెతు” 

స్వచ్చమైన స్వరముతో ఉచ్చరింపగానే నన్నయభట్టారకుల 
దేహము ఆనందముతో పులకరించెను. పూజావసానమున (శ్రీ మహాగణా 
ధిపతి (ప్రసాదము రాజరాజు మొదలుగా యువరాజాదు లందరు శిరసా 

(గహించినారు, 

ఆ పిమ్మట భూసురుల పుణ్యాహవాచనము కర్ణపర్వముగా జరిగి 

నది, 

జక్ఠాసొరిగా ,మంగళకరమగు పంచతూర్యారవములు మిన్ను 

ముట్ట బోరు కలగినవి, ఆ శబ్ద ముపశమింపగానే వార్య్యవరియై యన రాజ 

దూత యొకడు విశదగంఖీర మైన కంఠముతో నానాటి కోర్య(క్రమమును 

(పకటి చెను, “ఈ ఉదయము అశ్యశికణ (ప్రదర్శనము, సాయంత్రము 

విద్యా గోష్టి, ఇప్పుడు వెంటనే అశ్వకిక [వారంభించును!” 

వెంటనే యశ్వారూఢులగు రాజకుమారులు పలువురు వెనుక 

భాగమునుండి వచ్చి ఒకరితర్వాత నొకరు సింహాసనము నెదుట తమ 
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శిరస్సులతో పాటు తామెక్కిన హయశిరస్సులు వంచి అభివందనము చేసి 
రంగముమీదికి గుర్రములు దాటించినారు. 

అవియును ఆ ఆనేకవర్ణములు కల ఉత్రమజాతివి. వానిపై మెరయు 
చున్న కొమాంబరములు కరవు. ఆశ్వికులును ఆయా యశ్వవర్హములకును 

పటములకును అనుకూలించు చిత్రవర్గములు గల వస్త్రములు ధరించిరి, 

ఆ రంగస్థలముమీద శత నంఖ్యాకులగు నా వీరులొ క్క సారిగా (పత్య 

కము కాగానే చూపరిదేహములు గగొరొ ఎడిచెను, అట్లా మహాజన సమూ 

హము అనందపారవళ్యముతో క్షణ కాలము నిశ్శబ్దమైనడి. 

రాజకుమారులు బృందములుగ్గా కూడియు (సక్యేకముగను చిత 

గతుల నా యళ్వముల నడిపించిరి, పంచారములు |పదర్శించిరి. యుద్ద 

క్రీడల ఏీరోత్సాహమును నాగరక (క్రీడల విలాసమును ఆ అళ్ళుకు తరుగు 

దురు, ఆశ్వారూఢురై శూలకుంతాది _పయోగములును కందుక (క్రీడలును 

బహువిధముల జూపిరి. వారిలో పెక్కురు చాళుక్య రాజకుమారులు, 
కొందరు చో?రాజపు తులను! కదంబులు గాంగులు పల్ల వులును ఉన్నత 

సదనులు గల సామంతులు దండనాధులును కలరు. 

కాని వారందరలో నాగరకులను విశేషముగా నాకర్షించినదికుమార 

స _సకము, విజయాదిత్యుడు, విమలాదిత్యుడు, విక్రమాద్మ్యీతుడు, విష్ణు 

వర్షనుడు, మల్లస్ప, కాముడు, రాజమ్మార్తాండుడు__అను పేర్లు గల 

ఏడుగురు సోదరులు వారు. వారిపితా మహుడు బేటవిజయాదిళ్యుడు వేంగీ 
రాజ్య సింహాసన మెక్కెను. అతడు రాజ్యపొలనము చేసినది పదునైదు 

దినములే మైనను అ స్వల్ప కొలములో నే దీనులకు మత విద్యాసంస్థలకు 

లెక్కలేనన్ని దానములు చేసెను. ఆ దానముల స్మృతి (పజలలోనున్నది. 

మరియు ఈ రాజకుమారుల తండియగు సత్యా్రయుడ్రుకూడ శస్త్ర వియె 

యనేక దేశములు సంచరించి గజనీ మహమ్మదును జయించిన అనంగ 

పొలునికి బహుకాలము తోడునీడగానుండి విక్రమముచూపి వార్లకములో 

కుమారస _ప్రకముత్రో గాజరాజుకొలువు చేరి కుమారుల నాతని కప్పగించి 

నిశ్చింకుడ స్వరస్థుడ య్యెను, సత్యా(శయుని ఉపదేశమువలననే రాజ 
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రొజన రేం్యదుడు ముందు ముందు అశ శ్వ్యదళములు వృ ద్ధిచేసికొన వలెనని 

తెలిసికొని యాసయత్నములో నుండెను, కం (డ్రిగజిర చిన దాదియా 

కుమారులును రాజరాజు మన్ననలందుచు మిక్కీలి విశరణగలవార్రై 

యందరకు నాదరగొరవపా,త్రులై మెలగుచుండిరి, 

ఇట్లు కొంత పదర్శనమైనపి పమ్మట మహారాజొనునుతీ నంది 

యువరాజు రాజేంద్రదేవుడును, విజయాదిత్యుని కుమారుడు శ క్రివర్మయు 
రంగభూమిలో be దానితో జనముల కోలాహలము పట్టళ క్యము 

కొకపోయెను, ఆ సంకోషఘోష గోదావరిఘోషను (మింగివే సెసు, 

రాబేర్యద్ర దేవుడు, ముఖమున కళ్యాణదిహ్నూమొకటి దక్క మరి 
యెక్కడను మచ్చలేని పాలరంగుగల కలలు మెక్కెను, దానిపై 

నున్న పటవస్త్రము నీల పంచులుగబ హరి ర్రావర్టమ కలది. అతడు 
ధరించిన పట్టువస్త్రములు జరీజిలుగు చేసిన దాడిమీ వ. కలవి, 

అతని శి శరస్తాంణము పై పె వరాహలాంఛనము స్ఫుటమ గా మధ్యభాగమునసు 

దానిక్రింద సద్మమును, ఇరుపక్కల చీప సుంభముబును, ఆపై వింజా 

మరలును శంఖమును, ఆస్నిట పై నడ్రముగా సంకుశమును, నాన్ పైన్ 

అష్టమీచం్యద రేఖయు చిత్రవై ములతో చ్చితించియుం డెను, అతని మెడిలి 
లిం 

యొవరాజ్యపదవికీ చిహ్నమ మగు స! జక కథఠిక మ (పతి సలీం 

పజేయుచు (వేలుచుండెను, 

శ క్రవర్మయశ్వము ధ్ర క్రవర్ణ ముకలిగి ముఖమునమా (త్రము పద్మా 

కొరము కల తెల్లని మచ్చయున్నది. దాసీ 3 పెవప్రము తెల్లనివై ధగధగ 

లాడుచుండెను, "అతడు ధథశీంచినఏ ఆకున నచ్చని చీ జర పల 

బంగారువంటి దేహచ్చాయకలవారు. ఇద్దరి మూరులును సుందర మెనవి, 
అలీ (cn 

అందులో శ క్తివర్మ తెలుగుడేశములో పుట్టి తెలుగుడేశములో 
పెరిగినవాడు, అతనితల్సి కళింగరాజప్ప త్రిక, అతనిలో తెలుగుదనము 
మూ ర్రీభవింది వది, 

ఆ రొజసమాఠు లిద్దరును ఒకరికొకరు న నా కలిసిన 

యువరాటట్లుకాదు, అతనికి ఆండుతరములన్సుండియు మాతృ పక్ష 
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మున అవిచ్చిన్నముగా చోళసంబంధమున్నది. అతని పితామహి కుందవ 

మహాదేప్ సింహళము పె విజయయాత చేసిన రాజరాజచోళ చ(క్రవ రి 

కుమా గై. త ల్రిఅమ్మంగదేవి గంగానదీ తీరమువరకు దిగ్విజయ ముచేసిన 
గంగై కొండ "రాజేందచోణని ముగ్గుకూతురు. ఆ చక్రవ ర్థీనామమే ఇత 
నికి పెట్టిరి, ఇతడు జన్మించినదియు మాతామహుని యింటినే.ఆతని నామ 
కరణకాలమున స్తాము[ద్రికులు ఉపలకించి నిర్వచించిన సార్వభౌమ 

యోగ్య కుభలకణములవలన ఈ రాజేంద్రుడు మాతామహానికి విశేష 
పీతిపాత్రుడై చోళరాజ్యముననే చోళరాజప్పుతుల సాహచర్శముతోడనే 
విద్యాభ్యాసము చేయుచుండెను. తల్లి దండ్రుల దర్శమునకు నియమిత కాల 
ముల మాత మీతడు రాణ్మ హేంద్రవరము వచ్చుచుండును. మరియు 

సీతని ధర్మపత్నియు చోళరాజప్ప త్రిక. ఇన్నిటివల్ల యువరాజు ముఖ 
భంగిలో తీరులో కదలికలో దాకీణాత్యలక్షణ ములు అభివ్య క్త మగుచుం 

డెను, ఆతడు మాట్లాడు తెలుగుభాషలో గూడ దాకీణాత్యుల యాస సూక్ష్మ 

ముగా గోచరించుచుండెను. 

తెలుగుజనసమూహము వా రిద్దరలో శ క్రివర్మపై పక్షపాతముతో 
తిలకించుచుండుటలో నింతలేదు, 

అశ్వపరిశ్రమలోగూడ వారిద్దరలో నొక భేధము స్పష్టపడుచుం 
డెను. శ క్రివర్మ గురన మప ప్రై విలాసప్రాయముగా కూర్చుండి ప్రావీణ్యము 

చూపుచుండును. ఎంత యసాధ్యకార్యము నిర్వ ర్రించినను ఆతని ముఖ 

మున చిరునవ్వు వదలక తాండవమాడును. అది యాతని యాత్మ విశ్వాస 

మును చూపరకు విశదవరచును. ఒకానొక పర్మిశ శమలో నతడు విఫలుడై 

నను, దాటించుటలో గుర్రము కొలికి ల చిక్కుకున్న ను; సీటిగుంటపై 

నుండి గంతు వేయించుటలో నీరుచింది వస్త్రములు తడిసినను, అది పరి 
గణింసక సఫలుడై న వానివలెనే ముందుకుపోవును. అట్టి యెడల తద్జ్ఞా 
లకు తప్ప ఇతరుల కొ లోపము తెలియరాదు. మరియు “నాతని యంగము 

లలో యౌవనము నిండి లావణ్యముతో (పకాశించుచుండెను. 

. 
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రాజేంద్రదేవు డట్టుకాదు. ఆతడు శ క్రివర్మకంయె కొంచెము 
చిన్న. నవయౌవన మింకను నిండలేదు. యౌవనము పూర్తిగా విరియు 
టకు ముందు యువకులలో సర్వసామాన్యముగా ద్యోతమగు నసంప్పష్టి 
యతని యంగములలో ద్యోతమగుచున్నది. ఎనిమిది హస్తములు దుమి 
కించుటకు అనవసరముగా పది హస్తములు దుమికించును విఫలుడైై న 

దానిలో సఫలు డగువరకు నది మరల మరల _ప్రయత్నించును. అత డశ్వ 

పరిిశమలో శ క్రివర్మ కేమాత్రము తీసిపోకపోయినను, శ క్రివర్మ ఉ తిర్లు 
నినలెను, యువరాజా ఇంకను అభ్యసింపఎసినవాని వళిను గోచరించును, 

. ఇంతలో మెరుపు మెరసినట్టు సింధుదేశీయ డొకడు చక్కగా 
నలంకరించిన అఆశ్వరాజ మొకటి శెచ్చి (కీడారంగమున వడలినాడు. ప 

ముఖముపై సువర్ణపట్ట మొండు (వేలుచుండెను. “ఇది అధిరోహి 

స్వారి చేయగలవారీ “దీ యశ్వరాజము”అని యర్థముకల వ 

(పొక్ళత గాథ దానిపై లిభించియున్నది, 

ఈ (క్రమభంగమునకు వృద్రామాత్యుడగు వజ్జియ్య పెగ్గడ ముఖము 

చిల్లించెను. ఆత డెట్టి సూచనయు చేయకముందే రాజరాజన రేం్యద్రు డుత్చొ 

హముతో నీ యనుకొనని (కొత్త వినోదమున కనుమతించెను. 

రాజదూత్ర రాజానుజ్ఞ (పకటింసగానే ఒక్కుమ్మడిగా ఆన్ని 

పుల నుండియు రాజకుమారులు, ఏరులు, అశ్వశిక్షీకులు నను న నని 

నం. రంగస్టలము పై కురికురి, అట్లు (పేకకులలోనుండి 

వచ్చినవారిలో వికృత ముఖముతో నున్నరాజమయ్య (పత్యేకముగా నంద 
రకు లకీంపనయ్యెను. 

దండనాథులలో జననాధుడు, ముప్పరాజు, ఒడ్డవాడిచోడయ, వీరం 

గొట్టిన సత న్య వీరంగొట్టన సూరయ, జంతురువాట్ సూరన, రాప న 

బేతయ, సరుదునాంటి ' ప్రీరచోడండు ముందుక్షవచ్చిరి, రాజకుమారు 
లెందరో ముందుకు వచ్చిరి, కాని వారతో యువరాజు రాజేంద్రదేవుడు 

కూడ ముందుకు వచ్చెను. ఆడి చూడగానే దండనాధులందరు యువరాజు 
నొద్దకు వచ్చి వంగి నమస్కరించి |క్రీడలోనుండి తొలగి వెనుకను 
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వచ్చిరి. రాజు నంగరక్షకులలో వొకడై యా దీనమున సేవావిరతి 
నొందిన రాజమయ్యయు నశ్లే నందన మొనర్చి సగొరవముగా వెనుకకు 
పోయెను. ఆతడు తొలగుట చూచి జనసమూహమంతయు పరిహాసముగ్గా 
కేకలు వేసెను. అత డది గమనింపనివానివలె నిశ్చలముగా నొక్నపక్క 
కొదిగి వినయవిధేయుడె నిలుచుండెను. 

ఇట్లు యువరాజుతో పోటీచేయుట కిష్టము లేక విరమించినవారు 
కొక మిగిలిన వారిని భటులు రాజాజ్జచే రెండు బారులుగా నిలువబెట్టిరి, 
అందు నామాన్య జనులొక వై పునకు రాజపు[తులు రెండవ వై పునను 

నుండిరి, ముందు సామాన్యజనులు ఒకరి వెంట నొకరు వచ్చుట కనుజ్ఞ 

మైనది. 

మొదట వచ్చుచున్నవాని అడుగులసడి వినబడినంతనే, అంత 
వరకు శాంత్యవతారమువలె నున్న యా సింధురము మెరప్ప మెరసినట్లా 

తనికి విముఖమై వెనుక కాళ్ళతో నాతని దూరముగా తన్ని వేసెను. రెండవ 
వాడు మెలకువతో సమీపింపగా మెడ విదిలించి (ప్రక్కకు పడవేసెను. 
ఇంకొకని కెదురువద్చి (కుమ్మి వేసినది. ఈ విధముగా నెందరినో అశ్వకు 

శలుర మనుకొనినవారిని పరిపరివిధముల నది పరాభవించెను. అంతటితో 
నొ (పయత్నించు సామాన్యజనము సన్నగిల్లి నది. చూడవచ్చిన జనము 

పలువిధముల నుచైైస్స్వనముతో కేకలు వేయజొచ్చెను. రాజప్పుత్రులే 

మిగిలిపోయిరి. వారికంతట (పయత్సించుట కనుజ్జయైనది. 

ముందు మేఘగిరినాధుడను నాగరాజు వచ్చెను. ఇతనికి మేల్చకం 

దర్చుడు, మలయభాస్కరుడు నను విరుదములుండెను. పూర్వమితడ్రు 

రొజరాజనరేంద్రునితో విరోధించిన సమయమున, _ విజయాదిత్యోనికి 
సహాయముచేసి పరాక్రమము చూపి కొంపులుం గను గ్రామము బహు 

మానముగా బడసెను. విజయాదిత్యునితో రాజరాజన'రేంద్రునికి సంధి 
మైన పిమ్మట, కారుణ్యమువలన నతని దండింసక సోదరు డిచ్చిన 

(గామము. ' 
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“స్వద త్తాం పరదాతాం వా యో హరేత వసుంధరామ్, 
షష్టి ర్వర్ష సహ్మసాణిీ విషాయాం జాయతే [క్రిమిః” 

ఆను వేదవ్యాస శాసనమువలన గౌరవముతో అతనినే జీవిక్రగా 
సనుభవింప నిచ్చెను. ఆతని పూర్ణమిక్రమము జను లెరుగుదురు గనుక 

అతడు రంగముమీదికి వచ్చినంతనే (పేకకజన ముత్సాహము 
చూపెను. 

ఆ నాగరాజు భక్తితో బౌద్దుల (త్రిళరణములు బిగ్గరగా స్మరించి 
చాకచక్యముతో నా గుర్రము క శ్శెము పట్టుకొనెను. ఒక్కసారిగా సంతోష 
పారవశ్యముతో జనము శేక్రలు వేసెను, కొనీ ఆ సంతోషము చిరకొాలముం 

డలేదు. అశ్వారోహణము చేయబోవుచున్న యాతని నది దూరముగా 
పడ వేసెను. జనుల కేకలు హేళనగా మారిపోయినవి, ఆ పిమ్మట నా 
'సెంధవము తనను సమీపింపనీయక్రుండ చిందులు త్రొక్క నారంభించెను. 
పాస మాతడు సిగ్గుతో (ప్రక్కకు తొలగిపోక తప్పినది కాదు. 

ఆ పిమ్మట జినదేవుల స్మరణచేయుచు కళింగమునుండి యరుదెం 

చిన కదంబ రాజప్పుత్రుడు అశ్వము కశ్శెము పట్టుకొని పె కక్కుట 

కనేక విధముల (ప్రయత్నించెను. అతడు రాజరాజుషడ్డకు డగు కళింగ 
రాజరాజుకు రాజబంధువై నందున నతని చాకచక్యమునకు మహారాజును 

అంతఃపురములో మహారాణి అమ్మంగదేవియు అనందించిరి, కాని 
ఎన్నిమారు లతడు దాని నధిరోఫొంప బూనినను సాధ్యవడలేదు. అత 
నిది కాయవారు దేహము. వ్యాయామసహ మైన శరీర మైనందున నతడు 
బహుకొలము పెనగులాడెను, కొని తుద కలసి విరమించెను. 

అట్లు (పయత్నించువా రోలసిపోవలసినదే కాని ఆ తురంగమున 

కలుపు కనిపింపలేదు, దాని చురుకుదనము క్షణక్షీణ మెక్కువగుచుండెను. 
అది చూసి నిరాశతో కొందరు రాజప్పుత్రులు ఆ (ప్రయత్నము సంక్షేపించు 
కొనిరి, 

సత్యాశ్రయుని కమారస ప్పకములో మల్లప్ప అవలీలగా వొక్క. 
తృటిలో నా యశ్వ మారోహించెను, రాజును రాజబంధువులును దండ 
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నాధులును జనసమూహమును దానీ కఠని శాఘించుచుండిరి. ఆజయ 

"ఘోష ఇటునుండి అటు ఒక్కసారిగా (ప్రసరించి, గోదావరి దాటి, ధవళ 
గిరిసానువుల జేరి భీషణముగా (పతిధ్యనించెను, 

శాంతమగు నా గోదావరీ గర్భములో నా (ప్రతిధ్వని ఇంకను ఉప 

శమింపకుండగనే అంతటను హాహాకారములు చెలరేగినవి. మల్లప్ప 

స్థూలకొయుడు, అకస్మా త్తుగా నతడు బంతివలె నాకాశములోని కెగిరి 

నేలమీద విగతజీవునివలె ప శిపోయును. వెంటనే రాజభటులు వైద్యులు 

గుమికూడిరి, “అపాయము లేదు, మూర్భః"అని వారు చేతులెత్తి కేకలు 

వేసిన మీదట ఆ కోలాహలము ఇంచుక శాంతించెను, "మల్ల స్నకు 

శై త్యోపచారములు చేయు మిషతో నాతని సోదరులారుగురును అశ్యారో 
హణ [ప్రయత్నము చాతించిరి. వారితోబాటు శ క్రీివర్మయు మల్లప్స 

స్థితి విచారించుట కక్క-డికి చేరుకొనెను, 

ఇక యువరాజ గాజేం[ద దేవుడొక్కడే మిగిలిపోయెను. ఆతడు 
మాత్రము దీక్ష వదలలేదు. ఆ అశ్వమువెంట వచ్చిన సింధు దేశీయుడు, 

“వెంగీరాజ్యములో ఈ అశ్వము నెక్కగలవారు లేనశ్లేనా? "అని అడుగు 
చున్నట్లు నలు వైపుల అహం౦వ్రానప్ప చిరునవ్వుతో తీలకించుచుండేను. 

యువరాజు ఆ సింధుదేశీయుని తీవ దృక్కులతో తసింపజేయుచు నా 
గుురమువై పునకు నిశ్చలముగా నడుగులు వేయుచుండెను, 

ఆతని ఠీవి చూచి మాతృదేవత అమ్మంగ దేవి దేహ మానంద 

ముతో పొంగి కన్నులు చెమరించెను, పితామహియగు కుందవాదేవికి, 
ఏమగునో యని భయము కలిగెను. పితృ్శవ్య విజయాదిత్యుని దేవేరియగు 
'మేడమ మహాదేవి తన ప్వతుడు తొలగినందున తలవంచుకొని (పక్కకు 
చూడసాగెను, శ క్రివర్మ భార్య వీర రాజేం|దుడను చోళరాజస్పతుని 

పు(త్రిక_యౌవనసహజమైన సగ్గువంటి సిగ్గుచూ పెను. యువరాజు (పత్ని 

యగుమధురాంతకి పరశేసరి రాజేంద్రుడనుచోళచ(క్రవ శ రిసోదరుని ప్ప త్రిక. 
ఆమె నిజభ ర్ర వీరావతారమును చూచి మురిసిపోవుచుండెను, అది 

చూచిన అమ్మంగదేవి ఆనంద మినుమడించెను, అంతఃపుర జన మట్లుం 

డెను. ఇక నిట రాజసభలో విజయాదిత్యు డన్నగాగివంక “ఇత ని కిది 
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సాధ్యమా?” అను నరము వచ్చునట్లు తిలకించెను. రాజరాజు పార్వతీ 

పతిపద ధాన్యము ఇ శేయచు నన్నయ భట్టారకులవంక చూచెను. es 

భట్టారకుని పెదవులపై భద్ర వాక్కు నృత్యము చేయగా ఆశీర్వాదదృష్టికో 

యువరాజును ఏకా, గముగా విలోకించుచు మధ్యమధ్య ఆ అశళ్వరాజము 

సాదరదృష్టితో పూజించెను. (పేకక సమూహము మాత్రము “*ఈసాహస 

'మే“మని కేకలు వేయసాగెను. ఆ అగౌరవము భరింపలేక రాజమయ్య 

అట్ట జనులను నిళ్శబ్ధముగా నుండమని వారింపసాగెను. యువరాజు 

అశ్యమును సమీపించీనకొలదియు జనముల సందడి పట్ట శక్యము గాక 

పోవుచుండెను. 

ఇంతలో పుణ్యాహవాచన మొనర్చిన (బాహ్మణసమూహములో 

నుండి (బాహ్మణుడొకడు తోందరపడుచు న_త్రిమోటలతో “రా రాజపుతా 

ఆ ఆగు"మనుచు యువరాజుముందుకు వచ్చెను. అతని దేహము చెమ 
టలు కారుచుండెను, రాజేం(ద్రి దేవుడు నివ్వెరపడి కణకొల మాగెను, 

“ఏమి టీ |క్రీడాభంగము, స్వామీ?” అని వజ్జియ (పెగ్గడ యా 
(బ్రాహ్మణుని (పళ్నించెను. 

“ఆ' అగు గుర్రము, నానా నాది!” 

అ (బ్రాహ్మణుని మాటలకు ఒక్కసారిగా రాజబంధువులలో అంతి 

పురజనములో నవ్వు జనించెను. 

“*ోనిబము!. వీ వీడు దొ దొంగ:”అని ఆ బ్రాహ్మణు డా సింధు 

దేశీయుని నిర్భయముగా నిర్దేశించెను. ఆ సైంధవు డేలనో సబ్బుడై 
రా న ఈ కా 

తుదకు కంపింపసాగెను. 

వజ్జియ (పెగ్గడ ఆ (బాహ్మణునివంకను, ఆ నై ంధవునివంకను, 

సై ంధవము వంకను తుష్టితో తిలకీంచెను. 

“ఇంత సేపు మీ రెక్కడ నుంటిరి, .స్వామీః”అని (ఫెగ్గడస్వరము 
వినవచ్చెను, అది విన్న వా రందరును నవ్వురి, 

"ని ని నిద్రపోవుచుంటిని”అని తడవుకొనకుండగా ఆ (బ్రాహ్మ 
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ణుడు (పత్యు తర మిచ్చెను. అంత నిర్భయముగా నసత్యమాడ్డుచు చున్నాడని 

జనములు పొట్టలుబ్బ నవ్విరి. 

యువరా జింతలో మరల నశ్వమువంకకు అడుగులు వేయసాగెను, 
వజ్ణియ శాంతగంభీరస్వరముతో రాజేంద్రదెవుని సంబో ధించెను: 

“రాజప్పుతా, మనము (బ్రాహ్మణ(ద్రవ్య మాశింపరాదు; ఆ అశ్వ మీ 
(బాహ్మణునిదట. దాని నతని నెక్కి పోనిమ్ము!” 

అది నిజమో ,పరిహాసమో ఎరుగలేక యువరాజేమి చేయను 
దోచక కదలక యున్నచోట నిలిచిపోయెను. 

ఈ మారు వన్దియ కంఠధ్వని బిగ్గరగా ధ్వనించెను: “యు వరాజా, 

ఈ (బ్రాహ్మణుడు ఆ గురము తనది యనుచున్నాడు. దాని యజమాని 

నిర్దారణకానిడి, ముఖపట్టమువల్ల స్వత్వము సం(క్రమింవనేరదు. (ప్రస్తుత 
మీ [ప్రయత్నము నుండి విరమించుట వృద్దసమ్మత ముః” 

రాజరాజన రేం దుడు వన్షియవంక ఆదరద్భషి పరపెను కుందవా 

దేవి నిట్టూర్చు పుచ్చెను కూడిన జనసమూహము కేకలుమా(త్ర మనుక్షణ 
మతిశయింపసాగెను. విధిలేక రాజేందదేవుడు అడుగులు లెక్క పెట్టుకొ 

సుచు వీరాట్టహాసముతో నావలకు వెడలిపోయెను. 

వి య: ఈ ముఖప పట్టి మెవఠు కొట్టినా రీ యశ్వ్యమునకు? 

బ్రాహ్మణుడు ఫ్ పట్ట వేమిటి పెగ్గడా 3 

వజ్జీయ గు రము ma 'థేలికో నిర్రేశించెను. (బాహ్మణు 

డబుచైపు చూచి కోపావేశ ముతో నా గుర్రమును “సమీపించెను. అతని 

రౌ దాకారము చూశగానే ఆ వాజి గడగడలాడెను. క్షణకాలములో ఆ 
ముఖ సట్టము నా విప్రుడు హం కారధ్యనిపూర్ణకముగా లాగి దూరముగా 

బారచే సెను. అట్టు చేయుచు, “నా గుర్రము ని నితరులకు దానముచేయు 
దొ దొంగను బంధిరసవలె!* వన సీంహనాదము. 5 పెను, 

వజ్జీయ : స్వామీ, ఆ గుర్రము మీదని బుజువు చేయుటకు దాని 
నెక్కి మీరీబు దయచేయుడు. అ పెని మహారాజులకు మనవిచేసి ఆ 
సింధుతస్కరుని తగురీకిగా దండింతుము, 



24 నారాయణ భట్టు 

ఆ మాటలకు సై ౦ధవుడు వెకిలి నవ్వు నవ్వెను, (పెగ్గడ చమ 

తార మందర కొనందము కలిగించెను. 

ఆ (బాహ్మణు డేమాత్రము సంకోచింపక తత్తరపడుచు నుత్త 
రీయము నడుముకు బిగించి వంకరనడకతో సా యశ్వమును సమీపించెను. 
ముఖ పట్టము పార వేసిన దాది ఆ యశ్వము బడలినవానివలె నిస్సా 

రమై కనిపించెను. ఆ విపుడు దరిచేరగానే యా యశ్వము కనుల వెంట 
సీర వచ్చినట్లుకూడ నయ్యెను. 

“తల్లీ, రా, భమపడకుః:” అనుచు నా (బ్రాహ్మణుడు దక్షీణకర 

ముతో దాని ముఖము మృదువుగా నిమిరెను, తక్షణమే అడి తన (పభు 

వును బహుకాలమునకు (ప్రాపించినట్లు సాధుభావము పొంది కదలక నిలి 

చెను. ఆ బ్రాహ్మణుడు దాని (ప్రక్కకు పోయి నిలిచి ఆలింగనము చేసి 
కొని [కొ త్తగా అశ్వారోహణము.చేయు వానివలె ఎట్లో పై కెగ్రాకి 
కూర్చుండెను. పెద్ది బింతివలె అకాశములోని కతడెగిరిపోవు వినోదము 
చూడవలెనని వ్య(గులై న జనమున కొశాభంగమయ్యెను, అట్లగుటకు 

మారుగా ఆ అశ్వరాజము రాజఠీవితో నడువసాగినది, అశ్వికుడు మాత్ర 

మిటునటు లొరుగుచు దానిని తోలుటకు చస్సట్టు కొ ట్టుచు వచ్చెను. ఈ 

విధముగా నాతడు రాజరాజనరేం।దునీ ఆసనముముందుకు వచ్చి గుర్రము 

ము వంచునట్లు చేసెను. ఆ పిమ్మట నాతడు వజ్జీయనద్దక వచ్చి, 
“సె _పెగ్గడ్కా మీ (ప్రతిజ్ఞ పొలింపవలె”న సెను. 

“మా మా (ప్రతిజ్ఞ యేమిటి?” 

“ఆ గుర్రపు దొ దొంగను శిక్షింపవల!” 

వజ్జియ రాజరాజువంక చూచుచు;“ బ్రాహ్మణో త్రమా,నీ పేరేమి?” 
అని ప్రశ్నించెను. 

“ననన నన్ని, నా పే పే రేండుకు?” 

కూడిన జనసమూహములో “నన్ని-నన్ని-నన్ని” అను కేకలు 
భూన భోంతరము నిండిపోయెను. 

వజ్జీయ (పెగ్గడ సమీసమునకు చేరిన రాజమయ్యవంక చూచి 
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. 
on # సంజ చేసినంక నే ఆత డా సింధుదెశీయుని సిశ్చలముగా బందించి తీసి 

(మ 

టై న. అట పా వ న చ, శాసా కొనిబ యెను. న షినని యళడువేయు. శేకలు ఆలక్రించువారుకూడ 
aes స మె గిం 

శీ నశ కరీం + 4 ళా స్ట్ (డా (పదర్శసములకు స్మిశాంతి సూచించు మధ్యాహ్న ఘంటా 
4 ప శ జ్ అష, రష 
ంవపయములు వః రాగా బపముమి స్స్స్ చర్యను పొగడుచు విచ్చిపోయిరి, జు 

స్ట్ 

ని విప్పి సకృతి నొందజేసె సనియు 

పంచతూ ర్యరవప్పరస్ప రముగా రొజరాజాను రాజబంధుష్నలు 

సామంత దండ నాధులును ఎవరి విశాంతినానములకు వారు వెడలి 
యి 

నోయిలీ; 

ప్ 

(క్షు జు వ్ A faa] ON OF ar గి ౦ బ్రుసాయంక్రము Eu దష పవ వొ శస్ర్రవజటరునము లదు. నానా 
We ళ్ళ 

mE ళ్ శ ఈ న్ 

దేశాగళులె న మర్లురు తమ మఇయుద(సొవీజ్వము చూపసాగిరి, ఈ 
re (గొ య? ప ™~ ర్స 

శభ భే ఎ అవ లక అన ళీ ఖే క యో జ ॥ లో po నా 

వినవు నొటి న్య భటులను జనులను ఎక్కువ ఆరరించెను. వారు 
శ ధు 

జ wt ఆ, 
తము కభిమాసపొ, తులను మఖుర 

టు గా భు 

క శేషధనము గెలచుచు నోడుచునులడిరి మలయుదమనొలు డగు రాజ 
ర థు 

మయ్య ఈ వినోదము చూచుటకే అనాడు తపి. తసికొవీయు డను. 

ఇక్కడ మబ్లయువములు జరుగుచున్న సమయముననే రాజరాజు, 
గ నో 

! తో జ ఇటీ లే i po హ్ జ wa. క a న, 

“సకల భువన లమ్మీ బలాసని వాసం బమిన రమ్మహర్యత అంబున” విద్యా 

ఆ సభతో దవ్యజోతులవలె వెలుగుచున్న పండితమండలి మధ్య లీ 
ళ 

శ 

చ జు 
“a wl peer) 

Ae ఇచ అగర్, కన సజ అలం పదు క్ల ఇకక స wy BR ము భి అ ఆం తో 
పర My పి ధు ten I re HY) WO SD wa al సె నద్చస్సు శ 5 నీ 

అవ 

జీ Pur జాల * ఐటి శ జట, 2 CR గ 

ఆతనికి రమౌాఎమి ఎదిదియండ్డున్న సు ము స్పదేండ్లు దాటసివాని 
య 

4 ) 
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వలె కనపడుచుండెను. స్వచ్చమైన బింగారువర్హము, దేహయప్టి దృథ మె, 

దిర్హ మై, యారోగ్యముకో (ప్రకాశించుచు, ఆయస పద్యములవ లేనే బంగారు 

శలాకవలె a (క్రమాంత స్వాధ్యాయ వే త్ర, (శ్రొతస్మా రవేది, అవి 
చ్చిన్నాగ్ని హో (శీ. అవిరళజప హోమత తృ్చరుడు. చండీనవార్లమం త్ర 

సీద్దుడు, శబ్దశా స్త్ర మత నికి కరతలామలకము, అధి లపురాణేళహాసము 

లాతని హృర్గతములు, ధర్మశాస్ర్రములో నిధి. మృదు మధురమైన గంభీర 
వాక్కు. కలవాడు. సంస్కృతాం|ధ్రములలో మ. సొమ్ము. 

వేదమంత్రములతో మహారాజును పండితు లాశీర్వదించిరి ఆ 

పిమ్మట సంస గ్ర్బాతళ్ల తథోకఠకములతో కొందరును, (ప్రాకృత గాధలలో కొంద 

రును, ఆం(ధ్రపద్యములతో మరికొందరును, పలువురు పలువిధముల 
నాశీస్సులు స్రోతములు కావించిరి, 

భరతఖండమందని ఉ _త్రమ సభాస్థలముల (పశంస వచ్చినది 

మౌళవదేశ [ప్రభువగు భోజరాజనభా (వళంస యందులో (ప్రథమమయ్యెను, 

దానికో నా (పభువు రచించుచున్న చంపాూరామయణ (పసొవన యొకరు 

చేసిరి, అంతట చంపూకావ్య వైశిష్ట్యము సంగతి వివాదస్థాన మయ్యెను, 

చంపూకావ్యములో గద్యము పడ్యము మి(శ్రమ మై ఘనందున రెండిటి 

యందము కలిసి మనోజ్ఞముగా నుంగ్రునని చాలమంది కపుల్పు పలికిరి, 

అటిది |పాక్సత భాషలలో మాతముండి సంస్కాతభాషళో లేనికోటు 

దీసీతో న కొందరు న. య 

చీదమార్యుడు గొప్ప మీమాంసకుడు. “కావ్యము కేవలము పద్యా 
త్మఠమైన గావలెను, గద్యాత్మకమైన కావలెను, కొని ఉభయాత్మక మైన 

చంపువైనచో గద్యపద్యములు రెండును నీరసించు' నని చీదమార్యుడు 
"సెలవిచి, “అది ఎగిరి యుండుటచేతనే కాళిదాసాదులు చంపూ(ప్రబంధ 

ములు చేయలే”దనెను, అది |ప్రత్యాఖ్యానము చేయటకు కవులు కొందరు 
(వయత్నించికి కాని సూక్మబుద్ధికల చీదమార్యుని వాదము వొక్కరును 

చక్కగా ఐండింపలేకపోయిరి. 

మితభాషియగు నన్న యభట్టారకుడు మాట్లాడ లేదు, 
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అందరు మాటాడిన పిమ్మట భీమనభట్టు (శ్రావ్య మైనకంఠముతో 
నీ శ్లోకము చదివెను. 

“గద్యానుబంధరసమి శ్రిత పద్యసూ కి క్రి 

హృద్యా హొ వాద్యకలయా కలికేవగితిః 

తస్మా ద్దధాతు కవీమార్ల జాషాం సుఖాయ 

చంపూ(ప్రబంధరచనాం “సనా మదీయా.” 

ఈ శ్లాకిము చదివి, భోజమత మిది యనెను. కవులందరు నానం 

దించిరి. చీద మార్యుడు చిరునవ్వుతో “తర్శ.వాదము చేయని కవుల 
హృదయవాదమును ఖండింపను"అని పలికి వృద్దుడగు ఫీమనభట్టును 

గొరవవాక్కు.లతో పూజించి తన సరసత ద్యోతము చేసెను. 

అంత లాటదేశకవి యగుసోడ్డలక వి ఉదయసుందరీకథయు, ఆదేశ 

(ప్రభువగు వత్సరాజు సరిగతియు నేవరో తెచ్చిరి, కాని రాజవై రులగు 

కుంత లఅచాశుక్యుల మిత్రులగు లాట ప్రభువుల సంగతి యచ్చట మాటాడు 

వారు లేక అది మధ్యలో తెగపోయెను. 

ఆ తర్వాత చేదిదేశకవి యగు కృష్ణమిశుడు రచించుచున్న 
(ప్రబోధ చంద్రోదయ మను నాటకమునుగూర్చి ఘూర్హర్మ బ్రాహ్మణు 
డొకడు (ప్రసావించెను గజనీ మహమ్మదు దండయ్యాకల వలన కలిగిన 
అలజడివలన స్వదేశమున నిలువనీడ లేక, ఆ ను మరికొన్ని 

కుటుం బములవారును పారిపోయివచ్చీ, విజయవాడ చేరిరి. అక్కడ 

యాట్రాగతుడై విషిసియున్న రాజరాజనరేంద్రుని మామగారగు గంగ 
కొండ రాజేంద్ర చోళచ్యకవ రిని వా రాశయించిరి, 

చోళచక్రవ రి రి వారిని చోళమండలము రమ్మని కోరగా, దూరదేశ 

మునుండి వచ్చియున్నందున నలసియుంటి మనియు, కృష్ణాతీరము సుఖ 
ముగా నున్నదనియు, ఆ [ప్రాంతములోనే తమకు భూవసతీ చూపమనియు 
వారు అక్టించిరి. వెంటనే చోళచక్రవ ర్థి తన యళ్లుని యనుమతికో వారి 
కచ్చట భూపసతులు కల్పెంచెను, ఆ అగ్రహారమున్లకు ఆగణి యగు నా 

(దాహ్మణుడు తరుచుగా రాజరాజు కొలువుకు వచ్చుచుండ్షును, 
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ఇ లో గ గ్ కళా 1 aT ఆ ఘూరరాగశే (వళోధగండోదయదు. శాను వినినట్టును గా 

అందులో, జీవుడు మిధ్యాజ్తానమ పదలి ద్రహ్మాతంగానేము పొందు 

విధము మనోర్జారూవక్షముగా చిికించెననియు... నందుల్ గగ నాయకుడు 

(పబోధచం(ద్రుడనియ, (ప్రతి నాయుడు మహామోహా. డనియు, విస్తు 

భ కి శాంతివై రాగ్యాదులును, కొమదంధాహాంకొరాదులను పాత్రలని 

వివరించెను, 

ఆది విని పొపులూరి నులన, “అబ్లిది వేదాంత(గంథ మగునే మో 
గ 

కొని కొవ్యమగు వా 'ఆని సందేహము (పకటించెన : 
త్న 

చెట్టసభప్టును, మువ్రనభు సును మల్లన అధి పాయ ముకో నేకీభవిం 

చుచు, నట్ నొ టకము మనో. శు సను కొకున్నను, స_డిళు లాదరింప 
యు ఠా -- 

దగిన దని పక్షపాతము కనబరచిరి. 

పూర్వో రర ఓపూంసలలో నిధియగు చీదమా ర్యు డందుకొ నెను, 
భా 

"కోస బు అని యు నందరకు నొానందము శలిగింపగలవా' ఉ త్ర 
MS mee, 

మారి శొరుల కానందము కలిగించు కొహ్యేము లే, ట్ త్తమములు, భ్ రృహరి 

శృంగారళః కస హౌందళ కానందయు య. మాపో 'ంట్లకువె ఏ రాగ్య 
లే ల ఉలి న. 

శరకము రు£ింబును, వమటోకవి కాఇవాసుని చేఘదూళము “కౌందర 

కిషనము, మాస రసు క్ రొ వస థిసోొ నము. అదియును వ్యాసభట్లార 
ర్త © 

కుల సుహాగాగతమువలె ఉల మఖ గొరులకు రుచింవదు ఉసనిషదర్హ మే 
4. (1 జ అవ అన్ బల్ల 

నొటకరూసము౫౫ చీ, విం ఎచిచెచో నంతకంప సుదా తపనను ఎమ ఎండును 
సు అణు pons) 

ఆ కవి మహోన్సు౫పుగ్ద యుండబ లెను, 

ఆ సభలో చీదమార్యునికి (వత్యు తర మెన్వరును చెప్పలేక 
అ అటో 9! 

Craw] అక అనీ న ౬ ల పోయిరి. రాజరాజసరందు డా ఘూర్చర్ (బాహ్మణునితో, కృషమి; కు 
అ లం 

స 

నా త్రిక యు వినుటకు రుతూ ప స్ట వ మున్నట్లు "తెలి పెను. “కీ ఘకాలము 

డితుని దవదర్శనముసకు తీసకొనివత్తు "నవి యాతడు పల్కెను 
ల్ 

హ్ లన్ని శః Cyt 
జ 

అఆ సందస్భకురో శొంచీసురనటులు (పదర్శెంపన్సన్న రాజరాజే 

శ్వరినాటక (సళంస నచ్చినది, అంతకు పూర్ణము పావులూరి మల్లన 

దకీణదేశము వె? నప్పుడు కొంచీనగరములో ఆ నాటక (పదర్శనము, 
జ్జ 
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చూచినందు న ఆ నాటక (పా శ సంమును, సటుల నె నుర్యమును అభి 
తా థం. 

నందించెను. 

వృష్దవెన ఫీమనభట్టు ఆ నాటక కథావస్తు ఎ మని (ప్రశ్నించెను, 
త. ప్తి య 

మహోాసుభ్రావు డగు రాజరాజ చ నోళచ[కవ రి సింహ ళద్వీప 

జయించిన వృ శాంతము, రామాయ ణార్ణ పరముగా అ నాటకము రచించె 

నని మల్లన విపరించెను. రాజరాజనరేంద్రుడు తన మాతామవాొని (ప్రశ సీ 

సభాముఖమున ఏసి మిక్కిలీ ఆనందించెను, 

అవి కనిపెట్టి పాషలూరి మల్లన, కర్ణాట భాషలో సంసమహాకవి 

దచిందిన భారత శం చే సెను. హ్ వ్, కర మోత సనసిజయ మను పేరు 
క. 
ళో 

హాధా్శతకథా పరముగా నొ కవి రలించెను, కర్ణాటక కవిరత్నత్రయ 

ములో నత on మరియు నాతని పూరుఖలు శ వేంగీమండ లముతో 

నుండి వి వెళ్ళి? వా రనియు, తన ౮ ఫ్రార్వులతో బంధుక మున్నద, షా గ్ టా! G&G 

మలన చెప్పుచు పంప భారతమును పొగదజొచ్చెను. 

“సదా సేవ్యా సవ సేవ్యా పంప భారత గక్కధథాోటని కర్ణాటక అందురని 

వెస్ప విని నస్య లాదరగౌరవములతో అ కాగోత్కర్త తెలిసికొన 
జొచ్చిరి, 

అందువల నన్నయభట్లారకు డెకింకయు జోక్యము రొలినించు 

కోలేదు 

అంతట వ రి Ere గొంతు విననయ్యెను, అందరు 

య వ్ ప్ప చూచిరి, “నన్ని, నన్ని, అని గుసగుసలు ైారంభి 

ని? gy జ్ క కవిని మొద లే 

హన: చ! 

నన్ని : అ బాదంనచో సళ డంతదూర మెందుకు పో పోవలసి 

వచ్చెను? 

మలన : నామ తేలియదు, 
3G 
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నన్ని : అత డా కొవ్యములో, త తన పభుపుష్కు ఆ అర్జును 

నితో, అ అ భేవాధ్యవసాయము, క కల్పింవినాడు గదా! 

మల్లన * అవును, 

నన్ని :త తన (వభువగు, క్ర కర్ణాటమండ లేశ్వరుని వేంగీమండ 

లాధీశ్వరుడని వ వర్ణించినాడు గదా! 

“దానికేమి?” అని మల్లన నీళ్ళు నమలసాగను, 

“సంప పూ పూర్వులు, రా రాజుద్రోహులని ఇక్కడి [పభుపులు 

దండింప నుండగా, పా పారిపోయి పశ్చిమభూములలో, చే వేంగీమండ 

లాధ్రీశ్వరుల మని, (ప (ప్రగల్భములు కొట్టుకొనువారి ఆండజేరి భట్టులవలె 

స్రోత్రపాఠముతో, (బ్ర (బ్రదికినవారని మీ రెరుగుదురా? 

సభలో సం|భ్రమము (ప్రారంభమయ్యును, మల్లన ఇరుకులో పడు 
చుండెను, 

“నా కా సంగతులు తెలియవు. నూరు సంవత్సరముల పె నాటి 

మాట!” అనీ యతడు కప్పించుకొ నెను, 

నతి నన్ని అంతటితో ఊరకొనలేదు, 
“పంపభారతము వ్యాసభారతము ననుసరించునా?" 

మల్లన : పెక్కుచోట్ల విరుద్ధకల్పన లున్నవి. కర్ణాటకులు వ్యాస 

భారత ము నకు కావ్యరీళ్యా పంప మెరుగులు డిద్దినాడని చెప్పుదురు, 

ఆ మాట లా సభకు రుచింపలేదు. "హరి హరీ!" అని నన్ని 

చెవులు రెండును మూసికొ నెను, నన్నయభటారకు డతనినంక అధికొదర 

ముతో వీక్షించి మల్లనవంక ఆశ్చర్యభావముతో చూచెను, కృష్ణదై్యైపాయన 
వేదవ్యాసునికి మెరుగులు దిద్దగలవా డుండుట అతనికి ఊహింప నసాధ్య 
మయ్యెను. 

రాజరాజనరేం(దుడు దీర్హాలోచనలో నిమగ్నుడయ్యెను,. ఆ సభలో 

నవ్య క్రముగ నుద్వేగము పూనెను. 

ఫీమనభట్టు రాజసభను శాంతింసజేయ నెంచెను, 

“రాజ్యా మన నన్నయభట్టారకుని రాజరాజ (పళ స్తీ కావ్యములోని 
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(పథమ పద్యము వినిపించుటకు నన్నయ నర్జింతును, నన్న యా, వినిపింప 

వోయి! 

రాజరాజు వినవలె నని యఖీష్టము తెలిపెను. 

సన్నయభట్టారకుని ముఖము కొంచెము నిగ్గుతో ఎ(ర్రవారి విక 
సించెను. అంతట నిట్లు చడివెను : 

“రాజకులై క భూషణుడు రాజమనోహరు డన్యరాజ తే 
జోజయళాలిశార్యుడు, _ విశుద్దయశశ్శరదిందుచం (దికొ 
రాజిత సర్వలోక డపరాజితభూరిభుజాకృపాణ ధా 

రాజలశాంతశా్యత్ర వపరాగుడు రాజమహేందు డున్నతిన్.” 

నన్నయకంళము మంద్రగంభీర మైనది. హృదయము నిండి పొంగి 
దిగ్గిగంత ము లా కంఠము పూరించుచున్న ట్లు విననయ్యెను. రమ్యుమధుర 

మెన అ సద్యను విని యా రాజరాజాస్థానము ఆనందతన్మయ మయ్యెను, 

న_్రినన్ని కన్నులు చెమరించెను. రాజరాజు కృపాగారవదృష్టితో నన్న 
యను ముంచివేసెను. 

“తెలుగు కవిత్వ మింత యొష్పునా:” అని చీదమార్యుడు క్ఞాఘిం 
పగా నన్నయ మురిసపోయెను. 

భూసు రాశీర్వాదములతో నా సభ సమా ప్రమయ్యెను, సభాంతమున 
నన్నయ భట్టారకుడు నన్నిని కలిసికొనవలె నని ఉత్కంఠతో నన్ని 
దిక్కుల వెదశెను. కాని ఎవరిని విచారించినను, అతడెట్లు వెశ్ళెనోకూడ 
చెప్పువారు లేకపోయిరి, 

4 
ఈ పత్సవములతో పాటు గోదావరియొడ్డున (బహ్మాండ మైన సంత 

సాగుచుండెను. అస్పట్కి నాలుగైదు దినముల ,క్రిందటనే ఆది (ప్రారంభ 

మైనను, ఇస్పటికది సంపన్నమ య్యెను, కోట కు త్తరద్వారమునుండి కోటి 

లింగాల రేవువరకు ఆది వ్యాపించి మహావై భవముతో సాగుచున్నది. 

ఆ సంతసుంకములు వసూలుచేయు నధికారము గు తదారులకీయక 



meg సరు స జక ద వ ర్నా er ame Aa de “రల a my a చా క్ష స అ సంధిన్మిగహాధికారుకి యాజసు'న్యము పహింత్రు 

3 రని, ముందుగా దూర దేశములలో (పకటనలు మారుమోగి గిసందున వ ర 

అట్ల వర wr Rag శ" రో స్ట్ అనకు లక్కడికి మూగిరి ఆ (పంశమంతయు (క్రయిక సిక కేకలతో నీంకి 

కదులచుస్నే మహో సదిణదు సనుకరించుచుండెను, 

దాని వొసల మంతయు సమముగాచేసి టపి తరదకషిణముగా 50 వొక 
(పి a 2 

బషాఅారాజవెకాంనన సర్ళింంరి దానికీ రెండ్కసక్కలను విసజీఎథులను 
స /. 

టు గేబుల గా స [కద య గాలలు చొభిభాగము కొబ్బరియా పలు 

రాటవాహపలతో నిర లచినను ఆగ్ని (సమా పము సంథవిలు సరో 

కుండ సరివటుటక్టు మభ్య ధ్య కేయ్యదములలో స చ్చి బు కలలతో చిన్న 
యలు 

మదైతుకూడ కటిరి. ఆరోగ్యమునకు రం మళిచినీటివసతియు 
టి టు 

దురకిసిరు పోవు జలదాడులును కిలప్పు. రాజభటులు కటిస్తానములలో 
ఖని 

గెంతిభ (దఠత.. కొరకు నిలటచుండిలి, 

ళ లొ 

| సే. 2 vu కాస. సే, రు సల 
టక్కర్ (టిలో SE ౧. పస్తుః పు దెతటునుు ఆయుధ 

(ఓ 
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సై స ల అక. జల కె క్ట ఇంట ఐ జ్ చీ సంర జూలు ఏ ( ర ఇ మ = జస నిగందిక న. స్నపి, వం లొ ఇనాలజరాంతరము పెదదది, విలాస (= 
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అజ్ 

(పధానముగా అడవిజాళుల వారి యద్రీనములో నుండెను, యాదవ శేజికి 

గొరెలు మేకలు సనేక్రము వచ్చినవి, కొని గోవిక్రయము. నిషిద్దము, 

వ సువులనుగా కొని పోయెడివారు.. ఇక శునక్నశేణి చిత్రమైనది. అది 

వ రకము చాలభాగము పరివ రనరూపముగా జరుగుచున్నది. కాని 

నిష్కుము, సువరము, (దమ్మము, పణము, హోగ_ ఇత్యాది సంజ్ఞలు గల 
ణి లు ర్ట డో 

నాణెములుకూడ బసహు(ప్రచారములో కలపు, హిగసుండి. నిష_మువరకు, 

దానికంటె నొకటి నాలుగంతలు విలువగళది. బువక్షిముల పై వధాహా 

ముద్రిక కలిగి వరహాలని వ్యవహారమున నుండెను. దానికే గద్యాణ 
మను నురియొక స్రేరుకూడ కలదు, 

be f 

ఇంత పెద్ద సంళకకూడిన మనుష్యుల నానావిధరూపములు వస్త్ర 

వులు సూహింగదగినవియే గా ఇని వర్ణింప సాధ్యముకొదు, భరత ఖండముతో 

నాభాగముభపో రే కొక పార శీక్షలు అరబ్బులు, యవనులు, రోమకుణు 

వచిరి, సింహాలు, పవనద్వీప యవనద్వీప సువర్ణద్వీపాదుల వ _ర్రకులు, 

షయవాసులు ననేక నౌకలమీద చిత్రవి చిత్రష సరుకులతో వచ్చిరి. 

ఆ నాగు పొరశీకుల నూనె విసారముగా స నమ్మక మైనది. మూల్యము 

మిక్కిలి తగ్గించినందున ధనవంతులే కొక పీదనారుకూడ బొర్ద బడీ కొన 

సాగిరి, ఇట్లద్ నిగాభూటముగా సాగిహోన్సచుండగా మూడుజాముల వేళ 

“సుంకొధికరాప రాజశటులకో వచ్చి ఆ నిశ్రయము నిలుపుచే సెను, కొను 
టకు కూడి అందని జనములో కల్లోలము (పొరంభించెను. పారశీక్షలు 

తమ కన్యాయము జరిగినదని ఘాషించరి. వారెంత యడిగినను ఆ 

యుద్యోగి కారణము చెస్పనందున మరింత అక్ర మమని పించుచుండెను. 

ఇంతలో రాస రి బేతయ యను పేరుగల పె అధికారివచ్చి 
అలాగే ద్ 

ఇకర వ ర్రకులనో ను పిలిపించి వారియదుట నా సరకు సటుకొని లెక్క[పకా 
a) 

రదు రోజధటుత కస పగిలి ఆ పారగీకులను వారి ముఖ్యపరివారమును 

అందరను బంధిఎపజే సెను. అట్లు పట్టుకొనిన సరుకు అధికారము[ ద్ర 

0) 
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వేసి యా బేహారులకుగూడ వారి ముద్రకూడ వేసికొనుట కనుజ 
యిచ్చెను. 

ఈ సంగతి సంత నలుమూలల వ్యాపించెను, ఈ అక్రమము 

సహింసలేక విదేశవ ర్తకు లందరును తమ వ్యాపారములు కట్టిపెట్టి అచ్చ 
టికి వచ్చి నిచారించ్రిరి. ఐనను కొరణము ఎవరికిని తెలియదయ్యెను, తైల 

గోబీ సరియగు ఖండకోటిని, గజ శేణీపతియగు కన్నర దేవుని రాజరాజుకీ 

అధికారుల దుర్భ్ణయము నివేదించుటకు వర్తకులందరు నియమించిరి, 

ఇంతలో నొక రాజసేవకుడు వచ్చి, ఖండకోటికిని కన్నరదేవుని 
కిని మరి ముగ్గురు (శ్రేణీపళులకును లిఖితప్యతము లిచ్చెను. వారవి త త్త 
రముతో కరణములచే చదివించుకొనిరి. అందులో, ఆ మరునాడు రెండు 

జాములకు పారశీక వర్తకుల నేరము అముఖ్యాధికరణస్థానములో విచా 
రింపబడుననియు, వా రప్వుడు మధ్యస్థులగు సభ్యులుగా నుండుటకు రావల 

సిన దనియు రాజాజ్ఞ యుండెను, 

దానితో (శేణీసతు లందరు నిర్వాక్కు లై]రి. పారశీకుల దోష 

మేదియో ఉండవచ్చుననియు, విచారణ కానిది తొందరపడరా దనియు 
నిశ్చయించి, సంత సాగించుటకు బేహారుల కందరికి ననుజ్జ యిచ్చిరి. 

కానీ ఆనాటి కా సంత రాణింసలేదు. 

ఫ్ 
జ్రిది చైత్రవద్దములో ఏకాదశిరాతి. చం[ద్రవంశమునకు మూల 

పురుషుడగు రేరాజు లోకమంతట చల్లని వెన్నెలలు చల్లుచుండెను, దానికి 
గోదావరిపై నుండి వీచుచున్న వసంతమందమలయానిలము కోడై క్రీడా 

ద్వీపమున స్వర్గ వాసనలు వాసింపజేయుచుండెను. 

నాటకము చూచుటకు అరుబయట అందముగా చాసలు వేసిరి. 
అది వెనుక వెనుకకు పోయినకొలదియు నున్నతముగా నుండునటు 

“స్మూత్రధార తనికి” ఏర్పాటుచేసినందున (పేకకులందరు నాటక (పదర్శ 

సము చూచుటకు వీలుగా నుండెను. దానికితోడు రంగస్తలము కొంచె 
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మున్నత (ప్రదేశములో నున్నది, మహారాజు, రాజబంధువులు, నున్నతో 
ద్యోగులు, అంతఃప్పరత్రీలు కూర్చుండుటకు నిర్జీతమైన (ప్రదేశమునకు 
మాత్రము చ్మితితవితాన మున్నది, 

విశాలమైన రంగస్టలము నంతటిన కష్పుచు చాళుక్య రాజరాజ 

న రేంగదుని యశళ్ళంద్రికవలె ధ్ ధౌతమెన యవనిక ,వేలాడుచుండెను. 
రాజరాజనరేందుడు వచ్చిన వెంటనే నాటక (పారంభమునకు అనుజ్జా 

సూచక మైన మనో జఘంటానాదము చెపులనండువు చేసెను. వెంటనే 

జనముచేయుచున్న సేందడియంతయు సద్దుమణగి విళ్శబ్దమైనది. 

దేదీస్యమానమైన దీప మొకటి రంగగ్గలాంతర్భాగమున నిశ్చలమై 
మెరుపువలె తెరచాటునుండి చూడనయ్యెను, ఆ వెలుగు వెలిగించిన 

కాంతితో బాటు మేఘనినదగం భీర మైన పటల కంఠసమ్మేశనముతో “జ్వాల 

మాలాకులం భాతి, విశ్వ స్యాయతనం మహత్”  ఇత్యాదిగాగల వేద 
మంత్రముతో నాంది నిర్వర్తించిన పిమ్మట స్ఫూత్రధారుడు రంగస్టలము 
మీదను, (పేకకులమీదను పుష్కలముగా వాసంతకుసుమములకో పుష్ప 

వృష్టికురిపించినాడు. ఒక్కసారిగా ఆ సభ యంతయు నానందముతో 
జలదరించినది. 

అట్లు మంషశ్రపుష్పవృష్టితో (ప్రవేశించిన స్మూత్రధారునివెంట 

నటియు (ప్రవేశించినది. వారు రాజరాజనరేంద్రుని సదుణములుప్రనం సించి 

నారు. ఈ విజయోత్సవములకు సమాగతులై న నానాదేశపండితులను, 

కవులను, ప్రభువులను, సహృదయులను రంజింపజేయగల నాటక మే దని 
నటి భయముతో (పశ్నించెను, 

సూత్రధారుడు వెంటనే, అట్టిడి “రాజరాజేశ్వరనాటకమే' యనుచు 
మరియు నిట్లు వచించెను: “రాజరాజనరేంద్రుడు ఉభయకులవవి(త్రుడు, 

ఇటు పితృవంశమగు చం[ద్రవంళమునను, ఆటు మాతృపకమగు సూర్య 

వంళమందును సమానగౌర వాభిమానములు గలవాడు, ఈ మహానుభావుడు 

జన్మించినప్పుడు తల్లియగు కుందవమహాదెవియు తండ్రియగు సర్వ 

లోకాశ్రయ శ్రీ విష్ణువర్ధన విమలాదిత్యదేవులును గుణగణములు (గ్రహంచి 
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మాతామహుల సామమే ఈ పరమమొాహేళ్వరుని కంచినారు. (శ్రీ రాజరాజ 

చోళదేవుడు కొందలూరు విలిసములు జయివిచి అమర భుజంగ పొండ్యుని 

బంధించి, సింహళపభువగు మిళిందరాకసుని జయించి, సింహాళరాజులు 

హరించిన ను హేం(దకిరీటము సంపాదించిన దిగ్విజయయాత నాటక 

రూపముగా చితింసమని త తంజాప్ప్తరనేతయు ఈ మహార౮ాజుల శ శురులు 

నగు గంగైకొండ రాబేంద్రచోళచ(క్రవ ర్తులు తమ యాస్థొనకవుల కాజ్ఞా 

పించినారు. ఈ నాటకముకళంమె నింకొకటి యీ సభను రంజింపజేయ 

గలదా? 

అందుపై నటి కొక సందేహ ముదయించిసది, వై దికశ్రద్దకు 

మూలకంద మైన యీ వేంగీమండలములోను, అందును “అత్యకలంక 

చరిత్ర సంపదలో ఆదిరాజనిభు'లై న ఈ చాళుక్య రాజరాజ పరమభట్టా 

రకుల సభలో, కేవలమనుస్యకథ వ స్తువుగాగల ఈ నాటకము రంజి 
జేయునా? 

“అయ్యో! చ చోళరాజరాజు కేవలము మానవమా,తుడనుట ఎంత 

పొరపాటు!" అని వెంటనే సూత్రధారుడు పలికి మరియు సీట్లనెను: “ఈ 

నాటకము చూచినవారికి, లంకావిజయము చేసిన శ్రీరామచద్రమూ ర్తి 

కథా(పదర్శనము చూచిన పుణ్యముకూడ ఏకకాలములో (సొ ప్రించును. 

ఇది (శ్రీరామ విజయే మెక మొన్న (శ్రీరానుసవమినాడే డ (_పదర్శింపవలసినది. 

శ రాజరాజులు నవరాత్ర దీక్షలో నున్నందున, ఈ ఏకాద శీపుణ్య 

వాసరమున [ప్రదర్శించుచున్నాము. నిద్రపోకుండా చూచినవారికి జాగరణ 

పుణ్యముకూడ వచ్చును.” 

దానితో సభ మరింత జాగరితనుయ్యెను. అంతట సూ|త్రధారుని 

కోరికమీద నటి మధురమైన కంఠ స్వరముతో వసంతబుతువును వరిం 
చుచు గానముచే నెను. ఆ వర్ణనము రాజరాజనరేంద్రునకు, _వేంగీమర్డ 
లమునకు, నాటకమునకు, వసంత బుతువునకు గూడ సమముగా నన్వ 

యించెను, ఆ పొట ముగిసిన వెంటనే హర్గనినాదములు  సభాంగణ 
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మంతట వ్యాపించెను, ఆ రా(త్రికటుపె న నొటక (పదర్శసము జయ 

(పదముగా కొససాగుననుట కెట్ట యభ్యంత రము నుండదనిస్పష్టమ య్యెను. 

నొటకమున నా రంకములు కలవు. నాట్యము, సంగీళము, నటుల 

(పదర్శనము, సమస్తము నొనాడు అద్భుతముగా కుదిరియుండెను. నటులు 

సింహళ య్యాతాసన్నాహము పదర్శించినప్పడు (పేషకులలో చేశిన వీర 

భటులకు వీరావేళశము పెరిగిపోయెను.వారు రాజి ”జసరేం(దుని శ(తుపుల 

మీదకి చోళనై న్యములతో కలసియు, వేరుగను దండె త్రి పోయిన గాథలు 
వారి స్మృతిపథములో (ప్రసరించెను. వా రప్పు డొనరించిన జయజయ 

నినాదాలు అనివార్యముళై నొటక (వదర్శనము కొంత సే పాపపలసి 

వచ్చినది. కాని దానివల్ల రసభంగము కలుగలేదు. (పేకకభూమి 

యంత యురంగస్టలమ సా (భాంతి కలిగించి ఆజై (త్రయాత్ర కన్నులు 

కట్టనస్టుచెసి అపూర్వశోభ చేకూర్చెను, 

ఒక నర్తకి మధ్యమధ్యవచ్చి అద్భుతమైన చాతుర్యముతో నొక 
మారు వానర 'సేనాసవ్నాహమును, ఒకమారు ప్రస్థానయా(త్రయు, 
మరీయొకమూరు సేతుబంధమున, ఇంకొకళమారు లంకొనిరోధము, ఆ 

పిమ్మట లంకాదహ నము_ ఇత్యాది రామాయణ ఘటమనులు అభీనయించుచు 

వచ్చెను ఆమె నృత్యము చేయుచుండగా కాళ్ళ గశ్టైలలో నుండి వానర 
కోట్లు పుట్టి ముందుకు చెంగులు వేసి దాటుచున్నట్లు స్పురించెను. ఒకనూరు 
తాండవనృత్యము చేయగా, అంకాపట్టణ దాహమునకు మహాగ్ని (ప్రభ 
వించి, నలుదిక్కుల (పసరించుచున్నట్లు భానము కల్పించెను. 

ఈ విధముగా నృత్యము, (ప్రదర్శనము ఒక దానితో నొకట్ కలసి 
పోయి ఒకదాని అందమును ఒకటి వృద్దిచేసెను. రాజరాజచోభడు సింహళ 
యాత్రకు కూర్చిన నౌకల సంఖ్య స్వరూపము కన్నుల కట్టనట్లయ్యెను. 
వానిమీద సమ్ముద తరణము సేతుదింధము తరణముగా క్రో చెను, 

రాజరాజచోళునిచే పూర్వవిజితులై న చేరపాండ్యరాజులు, భాస్యర 
రవి వర్మయు అమరభుజంగుడును చేరి సింహళపతియగు మహిందునితో 
నేకమైరి. రాజరాజచోళని సై న్యములు అప్పుడు యువరాజును, పిమ్మట 
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నిప్పటికి కొలది కాలము ,క్రిందటివరకు చ్మక్రవర్తియు నగు రాజేంద్ర 

చోళుని నాయకత్వమున పొండ్యచోళములు జయించెను. అమరభుజంగుడు 
౯౦ధితు డయ్యెను. ఈ జయములు జనస్థాన రాక్షసనాశనమును వాలివధ 

మును ననుకరించెను. 

రాజరాజచోళుని సైన్యములు ఈలమండలము (సింహళము) పై 

దండె త్తి మహిందుని రాజధానియగు ననూరాధపురము భస్మము చేసెను, 
మహిందు డంత భీతుడై రోహణ పర్వత ములలోనికి పారిపోయెను, 

అంతట రాజరాజచో బని ే నాపతులు ముమ్మడి చోళమండలము స్థాపించి 

దాసికీ స జేసి మహిందుని సోదరడగు జన్నాధుని 

కచ్చట పట్టాభిషేకము చేసిరి, ఈ జయచిహ్నముగా నచ్చట రెండు రాజ 
రాజేశ్వరా లయములు శాశ్వతముగా నుండునట్లు (ప్రతిష్ట చేయించ్రిరి, 

జననాధుడు రాజరాజుకు శరణాగతు డగుట విథీషణశరణాగతి 

యమ్మను జననాల పట్టాభిషేకము విభీషణపట్టాభిషేక మనిపించెను. 
రాజరాజేశ్వరాలయ ప్రతిష్ట రా మేశ్వరాలయ (ప్రతిష్టగాతోచెను. మహిం 

దుని వలననుండి మ హేం్యద్రద త్త త కిరీటలక్మీ యానయనము సీతానయన 

మయ్యెను, మరియు విజయయాశశత్ర పూ ర్తిచెసి, సేనలు తంజాపురికి తిరిగి 
వచ్చి విజయయాత్రలో గెలిచి తెచ్చిన "యశేష ధనముతో మహావై భవ 
ముగా నక్కడ ౮ రాజరాజేశ్వరాలయమును బృహదీశ్వరాలయ నిర్మాణ 

మును, విజయోత్సవములును గాంచుట రామపట్టాభి] ఇక మై కను పన్హైను, 

ఈ విధముగా నది డాజరాజేశ్వర నాటకమో, కేవల (శ్రీరామ 

నాటకమో గుర్తించుటకు వీలులేనిదిగా పరిణమించెను, సూత్ర ధారుడు 

నాటక (పారంభములో చేసిన (ప్రతిజ్ఞ నెరవేరినది. రాజరాజు కేవలము 

మనుస్యుణా! ఈ నాటకము చూచినవారికి (శ్రీరామనాటకము చూచినవారిక్తి 

కలుగు పుణ్యము లభించును, 

భరతవాక్యమునకు పూర్వము ఆ నాటక కర్ర స్వర్లతుడై నను 
అతని కుమారుడు జయంగొండారు__ వేంగీ యువరాజు వయనస్యుడు__ 

ఆ సమయమున నక్కడనే యున్నందున తండ్రికి (ప్రతినిధిగా నతని 
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రంగభూమిలో కూర్చుండ బెట్టి, శెలూషు లందరు చందనతాం బూలాదుల 

బూజించిరి, 

నాటకము భరత వాక్యముతో సమా _సమయ్యెను, అందులో శ్రీ 

రాజరాజన రేం[ద్రునికి ఇతో ధిక సంపత్తును, “వేంగీమండలములో క 

సంపత్తితో పొటు, రాజరాజుపోషజతో. వాకృటుత్వ సమృద్దియు కలుగు 

గాత మని యాశీర్యదించిరి, 

సన్న యభట్టారకుని చెవులలో ఆ భరత వాక్యములు ఆమృత స్రావ 

మువలె మాటి మాటికి చక్కలిగింతలు కలిగించెను. “నేను రచించిన 
ఇంద్ర విజయము, ,రాఘవాభ్యుదయము, చాముండికావిలాసము కొక 

మరేమి ఉద్గ౦ంథము రచింపవలెను?” అను (ప్రశ్న మాతని వేధింప 
సాగెను, 

జనులు జయజయనినాదములతో లేచిరి, వారు రాజరాజు మాతా 

మహులును, మామలును, వియ్యంకులును నగు చోళ చక్రవర్తుల (పతాప 
యోగ్యతా (ప్రభావములు (ప్రశంసించుచు వెడలిపోయిరి. 

నాటకొవసాన సమయమున దూరమున గోదావరిలో నార్రస్వర 

మొకటి అస్యక్రుతివలె భయంకరమై వినవచ్చెను సంభమముతో న శ్రి 
నన్ని (పేకకులలో నుండి వెడలిపోయెను. 

రాజభటులు ఆ ఆ _రిన్వరము వచ్చిన దిక్కుకు పోయి చూచిరి. 

కాని ఇళ్ళకు చేరుచున్న (పేక్షకుల నావల తెడ్ల శబ్బములో నది యడగి 
పోయినందున నేమియూ చేయకలేకపోయిరి, 

6 
స్రూర్వకాలమున మాళవదేశములో నర్మ దాతీరమున మాంధాతప్పర 

మనునొక పట్టణము కలదు.దాని నేలు రాజు పేరు రాజమ హేం|దుడు.అత ని 
పెద్ద భార్య రత్నాంగి, చిన్న భార్య చిత్రాంగి. పట్టిపుదేవి ప్యత్రుడగు 
సోరంగధరుని జూచి చిత్రాంగి మోహించి తన కామ్ మాతని కరిగించెను. 

సారంగధరుడు : 'సరాజ్మాఖుడు కాగా కోసముతో బితాంగి ముసలి రాజుతో 
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సవశికొడుక తన్ను బలాత్క. రికిచుటకు (పయర్శి రచనని చప్పి నమ్మం 

చెను, రాజు సొరంగధరుని కాలు పేళులు నరుక కనని కొలరుల కొజ్టాసిం 

పగా వారు రాజాజ్ఞ పొలించిరి, 

నవనాధులలో నొక డగు బౌద్దసిద్దు డొకా నొక డా దారిన బోవుచు 
అపిష్షప్రాతాడై న సారంగధరుని జూచి జాలి కలిగి యతడు నిర్హోషియని 
తెలిసికొని మంత్రౌషధథ మహిమశే నాతని గాయములికు చికిక్సజసి 
బాణములు కొపొడెసు, పిమ్మట సారంగధరుడు విర కుడై (తీశరణము 

ఉససంపద బౌద్ద సంఘములో కలిసిహోయెను. అతడు 
బౌద్ద ధర్మ్య్యపదారము చేయుచు దేశ దేశములు. తిరిగి కళింగము మీదుగా 
ఎంగ౧మ౦డలము వచ్చి దావరితీరమన రాజమహేం[ద పురమునకు 

ఉత్తరభాగమున కాన వాటికకు సమీసము ఇ సున్న యొక మిట్ట మీద 

న్న విహారమ్లు నిర్మించు చుకొనను. ఆత డక్కడ వజయానములో మహా 

చీన మను (తాం్యత్రికమార్షమున బహుకాల ముఫాసన చేసెను చుట 

లం 

॥ ౧ లబ 

(ప్రక్కల పేదలకు భూత వై ద్యము, విషచికిత్స, పకుచికిత్స, శ్ర చికిత్స 

ఇత్యాదులు ఉచితముగా చేయుచు కొంఠతకాలమున కచ్చటనే + సిగ్ధిపొం దెను. 

ప మహోసిదుడనియు. నర తు డనియు భ కృులును బౌదధర్మాభిమా 
© య 

సులును సిదసానంగుని చేహధాతు "సేసములు "భద్రపరచి చస్న చై త్య 
(౮ ane 

మొకటి కట్టించిరి, [క్రమక్రమముగా సిద్దసారంగుని కీ రిదశదిశల వ్యాపిం 
bs 

న పట్టని, (కమ(క్రసుముగా నా చట తరము చుట్టును గొప్పు స 

రామ మొకటి యేర్చడెను. అనతీకంములో నచ్చట అవలోకి తేళళర, 
oy 

తార, మంజ జు శ్ర మొదలగు దేవతలకు చక్కని గంధకుటులు వెల నసు, 

అస్పటికే బౌద్ధధర్మము , క్షయోన్ముఖమైసందున బౌద్ధాథిపాను లందరు 
స్ సంఘారోమములలో ల నమ శ కులు కేం ధ్రీక రించిరి, ఈ విధముగ నా 

సంఘారామ మెందరో భిక స్టలకు , భష్టనులకు నివాసస్థానమయ్యెను, 

ఫీ 

చెను, అతనిపేరు చెప్పిననే సలు. పశు రోగములు శాంతించు సని 

ఈ సంఘా గారా మములో మహో హానిర్వాణతం(తో క క్రమెన ' 'మహాసుఖ"” 

మారమున పూజాదులు జరుగుచుండెను. మహ కం మను పేరుతో 
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మనుష్యకపాలమొకటి వారు విధిగా పూజకుము ముందుసంస్క రించి యసయో 

గించెదీవారు. అందు (పత్యతముగా మద్య ముంచి అధిమం(త్రణము చేసి 

కులామృతముగా భావించి దేవతా పూజలలో నుషయోగించువారు, కాని 

అది ఉద్ధరించిన పాత్రలు సిద్ధకోటిలోని వారికేగాని సామాన్యులకు (పసా 
చించువారు కారు, 

సంఘారామములో నొ కై పున విద్యాలయ మున్నది. (ప్రస్తుత 

మచ్చట పెద్ద చదుపులు చదువు విద్యార్దులు లేరు, కొని దానికి అనుబంధ 

ముగానున్న (గంథాలయము మాత్రము మిక్కిలి పెద్దది. అదులో అనే 

కా పూర్ణ(గంథి సంచయము కలదు, 

మిగిలిన పె వెట్లున్నను ఆ Miss సంబంధించిన వైద్య 

శాల వేంగీ మండలములో నెల్ల ను మైనది, అందలి మలి 

బహుసమర్హులు, వొరిక్సి టూ కల నేర్పు అద్వితీయమ 

చేళాంతరములలోగూడా (ప్రఖ్యాతి కలదు. మ కాన wR 
మరల నతికించగల సంధానకరణొషధులు వా కి సిద్దసారంగు డుపదేశించి 

హం (ఫతీతి యున్నది. దే దే య. రోగులు వికలాంగులు 

చికిత్స కచ్చటకి వచ్చుచుందువారు. అందులో వై ద్యమునకు (పతిఫలము 

ప్పచు చృుకొను నాచార మచ్చటలేను, కొని వ్యాధి చికిత్స చేసికొనిపోవువారు, 
ఎవరి శక్యనుసారముగా వారు సంఘారామమునకు ధన మిచ్చిపోయెడి 

వారు. అక్కడి (సధానవ ద్యులును ఉపచారకులును సంఘారామములోని 

ని సలు, భిష్టనులె దై యఎనందున ఆ ధనమే సంభూరామమునకు ప్రధానాదాయే 

ముగా నుండెడిది, చేంగ్నీవః సువులుగూ డా వార్షికముగ్గానే గాక యుద్దాద్యవ 

సరములలో ని శేషద్రవ్య మిచ్చుచు బంధువులకు అనువరులకు వైద్య 

సహాయ్య మచ్చటనే ఎక్కువ. ఫొంగుచుడెడి నారు. U నా పదర్శనము 

లలో సెంధవము మీది డిసుండి అపొయ కరముగా క్రిందపడిస మల్లప్ప రాజ 

కుమారుని ఈ చికిత్సాలయమునకే చేర్చీరి, 

సంఘారానుమునకు సంబంధించి ధర్మశాలకూడ ఒకటి కలదు, 

0) 



&2 నారాయణ భట్టు 

అక్కడ జాతీ కులభ్లేదము లేకుండ నివాసమునకు భోజనమునకును వసతి 

కల్పింతురు. అందు గూడ (ప్రతిఫల మడిగి పొందుటలేదు. నానాదేశాగ 
తులయిన నర్తకులు యాత్రికులు నా ధర్మశాలయం దే బసచేసి సంఘా 

రామమునకు తమకు తోచిన బహూకృతి చేసి పోవుచుండువారు. 
గోదావరిలంకలో రాజరాజేశ్వర నాటక (ప్రదర్శనము జరుగుచున్న 

సమయములో నిక్కడ సారంగధరుని మెట్ట సంఘారామము మిక్కిలి 
సందడిగా నున్నది. ఆనాడు ఏకాదశి మైనందున భిక్టలు భిక్టనులును ధోజ 

నము చేయక ఉపవసించి ఎవరి గదులలో వా రనుష్టానములు చేయుచుం 
డిరి. రోత్రి పదిగంటలై నత ర్వాత ఉపస్థానశాలలో నందరు సమావిష్టు 

లయ్యెదరు. అప్పుడు సంఘారామాధిపతి యగు జేతారి విశేష పూజా 

క్రమము సాగించి ధర్మ శ్రవణము చేయును, 
ఆ రాతి జాము ప్రొద్దు పోయిన తర్వాత వైద్యశాలలో చికిత్స 

పొందుచున్న మల్లప్ప రాజకుమారుని జూచుటకు అశ్వవ ర్తకు డొకడు 

వచ్చెను. రోగియుపచారాదులకు నియమితయై  యక్కడ సుజాత 

యున్నది, ఆమె ఉపాసకి. రాజకుమారునకు బలహీనముగా నున్నదని, 
అతని చూచుటకు ఎవ్వరిని రాసీయవద్దని (ప్రధాన వై ద్యుడు శాసించినాడని 
యామె యా వర్తకుని వారిందెను. 

“అయ్యో! నాకు అవసరమైన పనియున్న దే1” 
“మచే రేమి?” 

చాక్రాయణ సింధువు! ” 

“ఎం కునే వైద్యుల యాజ్ఞ యనుల్లంఘ్య మే, క్ర 

“Py పె ద్యూనికో చెప్పి క చూచెదరా?” 

సరేనని సుజాత లోపలికివెళ్ళి ఆశ్చర్యవడుచు తిరిగివచ్చి దయ 
చేయవచ్చునని ముల్లప్ప యొద్దకతని దీసికొని పోయెను. 

చాక్రాయణసింధుపు మల్లప్పకు గొౌరవపురస్సరముగా నమస్కరిం 

చెను, మల్లప్ప చిరునవ్వులో నది స్వీకరించి కూర్చుండ సంజ్ఞచేసెను, 

“రాజపుత్ర మీ అశ్యకిక అమోఘము, ఆ ఆశ్వముమీద 

నెక్కుంకే అసాధ్యము, దాని కొక దోషమున్నది.” 
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మల్లిప్ప : స వద్ద నెన్ని ఉత్తమాశ్వము లున్న వి? 

చాక్రా: ఇప్పుడు నాలుగువందలు తెచ్చితినిగాని యందులో మీ 

బోంట్లు చూడదగినవి యాభై మా(త్రమే ఉన్నవి. మీరు స్వన్లులెన వెంటనే 
చూచి పోవవేడెదను, 

మల్ల : మా సోదరులతో కలసి యస్లే వచ్చెదను. 

చాాకా : మహారాజా, మీరు కోరినచో మూడువేల ఉత్తమాళ్వ 
ములు కోరినచోట నప్పగింపగలను. 

మల్లప్ప విని యూరకుండెను, 

చాక్రా : మా సింధుదేశము గజినీనుండి వచ్చిన మేచ్చ పై న్యముల 
వలన ఆల్లకల్లోలమెపోయినది, ఆ మహమ్మదీయు డెన్ని (కూరకార్య 

ములు చేసినను అతడు మాతము అశ్యహృదయ మెరిగినవాడు. 
మల్లప్ప “అది నీ వెళ్లైరుగుదువు?” అనీ వ్యగ్రుడై యడిగెను. 

చాక : అతడు నా చిన్నతనములో మాతం డికి కోరిన ధనమిచ్చి 
ఐదువేల ఉ త్రమాశ్వములు విక్రయించుకొ నెను, 

మల్లప్ప : దేశశ్నతువుల కెట్లు విక్రయించితిరి? మాతండిగారా 
మ్లేచ్చుని నెన్యముల నెదిరించి యుద్ధ ముచేసిరి. 

చాక్రాః: వ రకులము మేము. మా సరకుల విలువ తెలిసినవారిక్తీ 
విక్రయింతుము, మహారాజా।ః 

మల్లప్ప: నీవు వచ్చిన తొందరసని ? 

చకా : మిమ్ము దర్శనము చేయుటకే వచ్చినాను, మీమ్మును 

బాధించిన యశ్వమునే న త్తి బ్రాహ్మణు డొకడు తన మాయాబలమువల 
ఎక్కినాడు, దేవా! ర్ 

మల్లప్ప: ఆల ౪d 

చాక్రా : అవును (ప్రభూ! అంతేకాదు, ఆ గుర్రము తనదే యని, 
నా అశ్వశికకని చోరుడని చెప్పి రాజభటుల కప్పగించినాడు. 

మల్లప్ప: చోరుడెట్లయ్యెను? 

చా(క్రా : వజ్జియ్యపెగ్గడల (బ్రా హ్మణాభిమానముతో మహారాజువలన 
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మా దోంట్రక న్యాయము కలుగుటలేదు, ఆ యళ్వ శికకుని బంధించుట 

వలన మా అశ్వములు కొన్ని అప్పటినుండి నీరు మేత పదలినవి, 

“పాపము! నీ దేశములో సౌగతు అక్కువా?” 

“అవును, (పభూః ఇక్కడమా(త్రము మొన్న మొన్నటివరకు 

సౌగశ ధర్మమే బహు(ప్రచారములో లే లేదా? ఎంత (పజాభిమానము లేనిది. 

ఇటువంటి ఛై తన్యము విహారము సంఘారామము వృద్దైమై యుండును? 

పూర్వము |ప్రభుపులు పుష్కలముగా దీనికి దాసములు చేయువారి, 

(శ్రీ బేటవిజయాదిత్యమహారాజులు చేసిన దానములే (పధానమైనవని 

శ్రీ జేతారినాథులు సెలవిచ్చినారు,” 

ఆ మాటలు విని మల్లపస్ప తనతాత వేంగీదేశము పాలించిన 

పదిహేనుదినములు జ్జ ప్రికిరాగా ఒక్క-నిమిషము కన్నులు మూసెను. 

అనన స్వస్టుడ నై నె నవెంటనే మీ యళ్వశికకుని విడిపించు పయ 

త్నము చేసెదను. జ్ 

“తమరు మా అశ్వములు దర్శించి పోవలెనుగూడ! అందులో 

ను త్రమో త్రమమైన దధొకటి తమ లాయమునకు రేపే చేర్చించెదను, 
మహారొాజాః” 

ఇట్టనుచు నతడు వంగి వంగి నమస్కరించుచు సెలవు పృచ్చు 

కొనెను, 

అంతట కళింగవ ర్తకు డొకడు వచ్చి మల్లప్పను దర్శించి 

మాటాడివెశ్ళెను. ఆ పిమ్మట సింహళవర్తకు లిరువురు వచ్చిరి, అంతలో 
యవద్వీపు డొకడు వచ్చెను, మరియు సువర్తద్వివ వర్తకుడును, నెందరో 
వ _ర్తకులు వచ్చిరి, అందరికి వె వై ద్యుడనుముల్ యిచ్చుచుండుట సుదొత 

కాళ్చేర్య మయ్యెను, 

ఇంతలో తారాదేవికి నిర్మించిన గంధకుటినుండి ఘంటానాదము 
వినవచ్చెను మంజు్రీ పుణ్యశా లనుండియు అవ నలోకికేశళ్వర మైత్రేయ 

బోధిసత్స్వుల శాలల నుండియు వెంట వెంటనే వేరువేరుగా ఘంటానాద 
ములు వినవచ్చెను. ఆ ఘంటలు విని యందడిను పూజాదర్శనమునకు 
తీర్ల ప్రసాద స్వీకరణమునకు విహార సదేశమునకు బయలుదేరిరి. 
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మంజు (శ్రీ బోధిస కుని పూజ, సువర్గపస్నములకో సువర్ణోన 

హారములతో జరిగెను, వర్తకులక్కడ మంతశ్రపష్పములో నుంచిన 
సువర్ణ మసారమెనది, 

అవలోకి తేశ్వర బోధినత్సుని పూజ, సృటికస్వచ్చ మైన పా(త్రలతో 
సృటికొక మాలాజపములతో జరిగినది, 

మెశ్రేయ బోధిసత్వుని పూజ్య రజత పాత్రలతో రజత సుం [త 

పృష్పాదికములతో జరిపిరి. 
తారాదేవి పూజు మహాశంఖముతో జేతారి స్వయముగా. నిర్వ ర్తి 

చను, 

నానాదేశాగతులై ఆ సంఘారామములో విడిసియున్న వర్తకు 
లందరు నా పూజలయొద్ద సమావిష్షులెరి ఆవల పూజలు జరుగుచున్న రత 

“వేపను, తమతమ చేళములి వృ తా అతు, రాజుల బలొబలములు, 

వేంగీరాజరాజు సామర్ధ్యము, చోళచక్రవ రుల గొప్పదనము, చోళ వేంగి 
భూములలో (బ్రాహ్మణుల, |పాబల్యము, కళింగరా జకళ్యాణ చాళుక్యుల 

మె(తి, వింద్యో త్తరభూములలో మ్రేచ్చుల యలజడి వారి సంభాషణలో 

తరుచుగా వచ్చెను. అందులో వేం గీరాష్ట్రములో భట్టి పోలు, ధనకటకము, 

ఘంటసాల, కొలనివీడులలో సంఘరామములు మాత్రము దీనివలె కొంత 
వృద్ధిగా సున్న వకాని మిగిలినవి శిధిల! పాయ మగుచున్న పనియు, 

ఎప్పటికి మరల నవి యుద్ధారము కాగలవోయను తాపమును వెల్లడించుచు 

వచ్చిరి. 

అయుధవ ర్రకుడొకడు, శాను తెచ్చిన ఆయుధ విశేషములను 
నూతన కవచ శిరసా జములను వర్ణింపసాగెను, సువర్ణద్వీపములో 

సువర్ణము రానులుగా నున్నదనియు, అక్కడికీ ఈ సంఘారామమువారు 

పోవుటకు ఏర్చరచుచున్న వలసలతో కలిసివచ్చువారి యదృష్టము ఊహా 

తీత్రమనియు అద్భుతముగా వర్షించుచుండెను. 

లోకాభిరామాయణము అనేక విధములుగా సాగుచున్నను,ఎందుకో 
గాన్ని మాటిమాటికి రాజరాజు పై న్యవి శేషములు దండ నాథుల, సామంతుల, 



46 నారాయణ భట్టు 

అధిమానములు, సామర్థ్యములు ('ప్రసావపిషయము లయ్యెను, తరుచుగా 

వారుసత్యా(శ్రయుని కుమారస ప్రకము సద్దుణపుంజములు, దయాస్వభావము, 

రాజరీవియు పొగడజొచ్చిరి. 

పూజాదిక మైన పిమ్మట సఘారామాధ్యళుడు జేతారిన థువి చుట్టును 
భికువులును భిక్షుణులును నువస్టాన నళాలలో బోధివృత్షమునొద్ద 

సమావిస్టులైరి. 

జేతారి ముందు సంఘములోనివారికి సంఘధర్మములు చెప్పి వారి 
చేత నవి యనిపించెను. ఇది యంతయు పాలీభాషలో దీర్హ స్వరములతో 
జరిగెను. ఆ పిమ్మట సంఘారామమునకు భూరిదానము చేసిన శ్రీ బేట 
విజాయాదిళ్యుని దానశాసనములు చదివించి, జేశారి, ఆతని ధర్మబుద్ధి 
కొనియాడి వారి వంశమువారికి శుభము కలుగుగాక యని యీశీర్వదించెనుం 
దానిని మిగిలిన శమణ(శ్రావకులు తధాస్తు వచనములతో బలపరచిరి. 
ఆ పిమ్మట బోధివృక్షమునకు విశేష ద్రవ్యములతో పూజచేసి యా (ద్రవ్య 

ములు సమావిష్టులైన వారందరకు సంచి పెట్టిరి, ఆ సంచి పెట్టిన వానిలో 

తీర్థము మిక్కిలి ఉద్దీసకముగా గాను ఘామిగాను ఉండి, “కొ త తవారికి 

కొంచెము మతు కలిగించెను. పూజావసానమున మరల శ్రీ బేటవిజయా 

దిళ్యుల సంతతికి విజయాశీర్వాదము జరిగను, 

అంతవరకును దూరమున చిత్రవే ఎషములు కల ఆరుగురు మను 

ష్యులు నిలుచుండిరి, వారికి పూజాతీర్ణము ఎక్కువగా నీయగా వారది 

స్వీకరించి బిగ్గరగా జయజయ నినాదాలు చేయుచు వెడలిపోయిరి. 

| 
సుజాత ఈ సంఘారామమునకు వచ్చి ఇప్పటికి రమారమి ఐదేం 

డ్రయినదిం వేతారినాథుడు కళ్యాణగకటక మొకమారు ధర్మ_పబోధనిమి త్ర త్రము 

వెళి వచ్చినస్పటినుండియు, నామె జేతారినాధునికి మహాభ కురాలయ్యెను, 
మొదట మొదట దేవతాపూజలు జపముచేయుట అధికముగా చేయు 

చుండెడిది. కొని రానురాను ఆమెకు పూజాదులయందు అభినివేశము తగి 

పోయెను, తదాది, వైద్యశాలలోని రోగులకు ఉపచారములు చేయే 
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పరమార్గముగా భావించి అందే నిమగ్నురాలయ్యెగు. ఆమె హ స్తస్పర్శ 
వల్లనే మాతృ దేవత్మాపసాదమువలె నై ఎందరో రోగులకు వ్యాధు 
లుపశమించెనని [పతీత్రి (సబలినది, ఆమె వ్యాధిగ సుల కుసచారము 
లొనరించుటలో విశేష ప్రొ వీణ్యము సంపొదించెను. ఆమె “పేదలు ధన 
వంతులు నను భేదములేక సర్వసమక్వముతో నుపచరిచుచుండెడిది. కాన 
సర్వజనాదర భూమి యైనది, 

ఉపస్టానళాలనుండి అందరవలెనే సుజాతయు తన గడికి వెళ్ళు 
చుండెను. ఇంతలో నామెకు మెల్లగా వెనుకనుండి “సుజాతా అని పిలుపు 
వినవచ్చెను. ఆ పిలు పాలకించి యామె నిలువబడెను, 

“ఎవరది?” 

“నిన్ను, జెతారినాథ పధువులు, మహో పసాద స్వీకరణ మునకు 
పిలువనంపినా భు.” 

“ప్రభువులా?” ఆని సుజొత నిర్గ క్యుముగా అనెను, 
“అవును” అని వా ర్హాహరు డు త్రరమిచ్చెను, 
“ఈ దినము నా మనస్సు వికలముగా నున్నది. మహా(పసాదము 

మరియొకరి కన్నుగహింపగోరితి నని చెప్పుము.” ఇట్టసి చెప్పుచు సుజాత్ర 
సాగిపోవచుందెను, 

ఆ వార్తాహరు డంతటితో నూరుకొనక సుజాతను గదివరకు వెంట 
డించెను. అతడు వచ్చుచున్నది చూచి యామె వారింపలేదు. అతడు 
సుజాత గదిలోనికి వెళ్ళెను. 

అత డొమెను మిక్కిలి గోరవభావముతో పలుకరించుండెను. 
ర్ స ఆమెయు వాత్సల్యముతో (ప్రత్యు తర మొసంగుచుండెను. 

“అమ్మా, స్త్ పిచ్చటకి వచ్చి వింతకొలమియినది 2” 

“ఐదేళ్ళు.” 

“మీ స్వ(గ్రామ మేది ?” 
“ఉపాసికలను (గ్రామము (ప్రశ్నింపరాదు ?” 
"అమ్మా, నీవు ఉపచర్య చేసినంత నే ఎట్టిరోగియు స్వస్థుడగునని 
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చెప్పునది నిజమనీ నాకు స్వానుభవమువలన తెలియును. ఆ మహ తత్త్వము 

సీ కెక్కడి నీరు శ్రాగినందున వచ్చినదో తెలిసికొనగోరి అడిగాను.” 

“అడగ గూడ దంటినిగదా!” 

“పెకి శాంతముగా కనపడు నీ మూర్తి వెనుకనుండి, తీవ తాప 

మేదో పొడకట్టుచుండు నెందువల్ల, తల్లీ?” 

“ఎప్పుడు లేనిది ఇటువంటి (ప్రశ్నలు ఈనాడు వేయుచుంటి చెందు 

కోయి? బేతారి నాథుల ఆజ్ఞ నిర్వ ర్రీంప బో, త్వరగా!” 

“ఈ మహాప్రసాదస్వీకరణకు ఉపాసికల వద్దకు వార్తలు తీసు 
కొనిపోవుట నౌ కంత యిష్టముకొదు.” 

“అట్రసుట అపరాధమట సుమా:” 

“అమ్మా, నీవెక్కడ జేతారిప్రభువుల శిష్యురాల వై తివి?” 
“నారు కుంతలదేశ ద్విగిజయయా।త్ర చేసినప్పుడు.” 

“నీది కల్యాణక టక మేనా?” 

“ఆ (ప్రశ్న అడగరాని దంటిని గాదూ?” 

అఆతడింకను ఏదో యడగబోవుచుండెను. సుజాత కస్నులలోనుండి 

నీరు నిండి ఆమె నక్షస్థలముమీదికి జారసాగెను, అది చూచి అతని ప్రశ్న 
లతని కంఠములోనే స్తంభించిపోయెను, అతడే చెప్పసాగెను, 

“ఎవరో ఇద్దరు పరమదుర్మార్లలు కల్యాణకటకమునుండి వచ్చి 

నారట, వారితో ఒకరిని బంధించి తెచ్చుటకు యమభటషట్కము వెళ్ళి 

స్టో 

“కల్యాణకటకమునుండియా? అ ఇద్దరు ప్పేర్లు తెలుసునా?” 

“రెండవపేరు తెలియదు, కాని ఒక పేరు మా(క్రము వినబడినది... 
పొన్న 1౪ 

ఆ మాటలు నినగానే సుజాత గుండె లాగినట్టయ్యెను. అది చూచి 
యతడిట్లనెను , 

“మీడి కల్యాణకటకమా త ల్లీ ఈ వార్తవల్ల అభ్బయిపోతిని! ఆ 
దుషుల నెరుగుడువా?” షష స 
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“ఆతని కేమైన అపొయము తల పెట్టుచుండిరా?” 

“శేదు కాని నావలు__ ఈట్ గోదావరి... లంకలు అను 

మాటలు విన బడినవి. అన్నియు సపాయనుు బేః” 

“నానునా, నిన్ను నా కుమారునిగా జూచుచున్నాను, ఇ మనుష్యుని 

(పాణాపాయము లేకుండ కాపాడవలెను.” 

“మహ్మాప్రభువుల చి శ్లము, నే నేమి చేయగలను? ఐనను దుర్మా 
రుని యెడల నీకంత ఆభిమాన మేని తల్లీ!” 

"  *మంచివాగవ్పు కదూ నాయనా! నీవు వెంటనే ఇక్కడినుండి 
వెళ్ళిపోయి అతని చెచ్చిన వార్త తెలియగానే చెప్పుము.” 

అ మాటలు విని వారాహరుడగు నా బాలకుడు బయలుదేరి వెళ్ళి 

ఆ పిమ్మట సుజాతహృదయములో దుఃఖము ఆగక పొంగగా వద 

కామె వెక్కి వెక్కి తన ఆట్లామె ఎంత సేపు ఏడ్చుచుజడనో 

కాని సం. రామ రహస్యద్వారము తెరచిన సవ్వడి విని ఉలిక్కి సడి 

ఆమె చూడగా నొ ద్వారమునుండి పెడదారుపువలె నున్న యొకా 
యు 

నొక దసుష్య శరీరమును యమభటషట్క ము మోసికొని చప్పుడు లేకుండ 
ల న చ . 

సామాను కొఃఎచో (పపశించుచుండిరి. ఆ ళరీరాకారము దూరమునుండి 
శ, గా 

అ సమించుచును వెన ల కాంతిలో చూడగానే ఆమెకు నాపొదదు న 
వ్ (“A Cn wD 

కము విదుః సును న (1 వప్ట మయ్యె 
అటి wr (at) టి 

ణి న న. 

స+*లేను. కేవలము ళవాకారముగా తోచినది!" we 3లా tJ 

చంపింనజులగు చాళుక్య రాజుఅత్రు వ్ “శచుములతో బొదొమిీ 

రాజాని. శాలీవాహసశకము ఆరవ శతాబ్దములో స ద 

' 
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భూములకు రాసీయకుండ జయించిన వీరుడు రెండవ పులకేశి యను సత్యా 

శ్రయపృథ్వీశ్వరవల్ల భుడు, ఆతడు సముద్ర తీర మంటియున్న వేంగీమండ 

లము జయించి తన తమ్ముడగు కుబ్ది విష్ణువర్ణనుని దాని కధిపతిని చేసెను 

అన్నగారి పిమ్మట కుజ్జ విష్ణువర్దనుడు స్పోతర్యక్రుడై వేంగీ టకం 

కర్త ర యయ్యెను. కదావీ ఫ్యమమున కుంతల చొళుక్యులును తూర్పున 

వంగి చాళుక్యులును (పభువులుగా నుండిరి. ఈ రెండు వంశములకును 

డ్రాతీకత్రుత్వము స సహజముగా నుండెను. 

కొంత కొలమునకో పశ్చిమచాళుక్యరాజ్యములో బొద్దజై న నముకములు 

వ్యాపించినవి, రాజులు బలహీనులు కొగా వారు బహుకాలము రాష్ట్ర కూటు 

లకు నపంై రి, మరల నిస్పటికి నూరు టం ర. స్వతం 

(తుల తమ దృష్టి కూర్చున వేంగీమండలముపై కి (పసరింపజేసిరి, అం 

తట వారు శేంగ్ రాజ్యములో రాజి క్రటుంబములలో జ్ఞాతికలహ ములు 

పేరేసించిరీ, తుదకు విమలాదిత్యు డను చాభక్యవల్లభుడు చోళచ(క్రవ రి 

యగు రాజరాజచోణని కుమా ర్లెయగు కుందవ మహాదేవిని వివాహమాడి 

బలవంతుడగు శ్వశురుని సహాయముతో వేంగీమండలములో తన రాజ్యము 
స్టిరపరచుకొ నెను, అకని కుమారునీకి తన మామగారి నామమే “రాజ 

రాజు” అని పెట్టి తన బావమరది యగు రాజేంద్రచోజని కుమా రైయగు 
నమ్మంగ దేవిని కోడలుగా (గ్రహించెను. విమలాదిత్యుని దూరదృష్టి వలన 
చోళచ్యకవ ర్తులతో కలిపి నిలుపుకున్న ఈ బాంధవ్యమే వేంగీరాజ్యము 

కుంతల దాజిక్యులధాటికి ఆణగిసోకుండ నిలువ(ద్రొక్కుకొనుటకు అవ 

కొళను కలిగించెను, 

రాజరాజనరేం|దుని పట్టమహిషి అమ్మంగదేవి. రాజరాజ నరేం 

(దుడు వేంగీ సింహాసన మధిష్టించు నొటి కామె తండ్రియగు రాజేంద్ర 

చోభిడే చోళ చక్రవ ర్తి యయ్యెను. తండ్రికి కుమాళ్శమీదకం కే నామె 

యం దెక్కువ యాదరము కలదు, ఆమె మిక్కిలి బుద్ధికుశలత కలది, 

విద్యావతి. సంస్కృతములో చక్కని సాహిత్యము కలదు. ఆమె అభి 
మానవిద్య రాజనీతి, శుక్రనీతి కామందకము. కౌటిల్యుని అర్థశా స్ర్రము 

సామె కుణ్నముగా పఠించి స స్మప్రయోగముగా (గ్రహించెను,  వేదవ్యాసకృత 
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మహాభారతము బహుమాన్యము, తన కుమారునికి ఆమెయే తన తండ్రి 
నామ ముంచునట్లుచేసి తండ్రికి ప్రియము కావించెను. ఆమె సోదరులతో 
రాజేఎద్రదేవుని కమా రె మధుకాంతకిని తన కుమారుడు వేంగీ యున 
రాజగు రాబేందదేవునికి భార్యగా నివాహము చేయించెను. 

అమ్మ౦గదేవియందు రాజరాజనరేంటదునకు గౌరవముతో కలిసిన 
(పేమ కలదు. ఆమె శీ ఘకాలనుననే వేంగీమండలమున నెక్కు.వ పలుకు 

బడి సంపాదించు కొనెను, అయినను ఆమె చోళచక్రవ ర్తుల మహాోవై భవ 
మెరిగిన దై నందున స్వల్పమైన వేంగీరాజ్య మామెకు పేదగా భాసించె 
డేది, ఆమెదృష్టి చోళరాజ్యమువైష పు తరచుగా (పసరించుచుండ నోస్పను. 

తన కుమారుడు వేంగీయువరాజై నను మౌతామహునివద్దనే తంజాపురము 
నను క్రాంచీపరమునను తరుచుగా నుండనిచ్చెను; చోళరాజపుతులతోడనే 

ఆతని విద్యాధికము సాగింప నిచ్చెను; వేంగ్మీపజల యభిమానము యువ 

రాజుకు కొంత తగుటకుగూడ ననుమ తించెను. 

రాజమాత యగు కుందనమహాదేవికూడ చోళరాజ పృత్రికయైనను 
ఆమె చిరకాలము (గోదావరీతీరవాసముచే తెలుగువారిలో కలిసిపోయెను. 

అమ్మం గదెవికి పుట్టింటి మీదను చోళ దేశము చోళాచారములయందు ' పక్ష 

పాత్రము పోలేదు. తెలుగువారి పద్ధతులు ఆమెకు కొంత మోటుగా కని 

పించెడివి. 

అంత *పురమున ఎట్టి టి ఛిద్రములు లేకుండుట రాజ్యమున కెంత 

బలమోకూడనా మె ఎరుంగును. రాజరాజనరేఇదుని అంతఃపురములోని 

సామరస్యమునకు (ప్రధానకారణము అమ్మంగదేవి సమర్గత యే, 
రాజరాజ నాటక ప్రదర్శనమైన మరునాడు ఉదయము, ఆమె తన 

మందిరములో స్వయముగా (శ్రీ చక్రరాజార్చనము చేయుచుండెను. ఆ 
సమయమున నచ్చట వేదవేదాంగవిదులగు నాం(ధ్ర (దావిడ కర్ణాటక 

(బ్రాహ్మణులు సమావిష్షులెరి. ఆ వచ్చినవారిలో న తి నన్నికూడ నోకడు. 

నన్నయభట్టారకుడు రాలేదు, పూజాంతమం౦దు అమ్మంగ దేవి యా[బ్రాహ్మ 

జులందరిస్ పరదేవతాబుద్ధితో పూజించి వా రిచ్చు దివన లందు 
కొనెను, 
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నన్ని" కూడ న శిమాటలతో నామెను సంస్కృళవాక్కున 

నాశీర్వదించెను, అమ్మంగటేవి ముఖమున చిరునవ్వు (శ్రసరింపగాసందరు 

నవ్విరి. కొందరు తమిళ భాషలో దీవించుచుండగా స్వతం౦ం(త్రదావిడ 

(పబంధముతో “నన్ని'కూడ దీవించెను. ఆంధ్రులు ఆం(ధపద్యములు 

చెప్పగా నన్నికూడ తొందరపడుచు నాం[ధ తరువోజ చెప్పెను ఆంత 

టితో నక్క-డివారికి వినోదముతో పాటు ఆశ్చర్య ముదయించెను. కర్ణాటకు 
లిద్ద రింకలో కన్నడ సద్యముబు చెప్పిరి. నన్ని నిరాఘాటముగా కన్నడ 
సద్యము చెప్పెను, అందరును సమౌ ప్రి చెసిన తర్వాత సె పై ళాచిక (పొక్ళ 

శములో నొక గాథ చెప్పి తుదకు సన్ని యొక సంస్కృతళ్లో శోకముతో 

నొశీర్వ్యాదము పూ ర్తిచే సను, కూడిన (బ్రాహ్మణుల వినోదమునకు మేర 

లేదు, అమ్మంగ దేవి నన్నీ చెప్పిన అన్ని భాషల పద్యముల యర్థములును 

కూర్చుకొనుచు వి శేషధ్యని స్ఫురింపగా నాతని గౌరవదృష్టితో "ూచెను, 

(బ్రాహ్మణు అందరికిని రాణి సెలవిచ్చినదీ కాని “నన్ని”కి సెల 

వీయలేదు. ఐనను “నన్ని "వెళ్ళుచుండగా కంచుకి వారించెను. అంత వెను 

కకు వచ్చి తన్ను కంచుకి |ప్రతిబింధించుదున్న డని రాణికి చెప్పికొ నెను, 

“మహాత్మా, మీతో మాకు కొంత |పసంగింసవలె ననీ కుతూహల 
మున్నదని మా కంచుకి (గహించియుండుసు[” 

“అమ్మ మ మ మహారాణితో నే నేమి మాట్లాడగలను?” 

rs మీరు నత్తి విడిచి మాట్లాడవచ్చు. నాతో!” 

“ల అట్టు సెలవిత్తు స్ చేమి, త్త తల్లీ?" ఖే 

“చేధమం క్రో చ్చారణలో రాని నత్తి, మాతో ప్రసంగంలో 
నందుకు?” 

సన్ని మౌనము వహించి మహాదేవివంక గొరవాదరములతో 
జిలకీంచెను. 

“నీవు (త్రిలోక రాజ్యలక్ష్మీ పగుదువమ్మా!” 

అమ్మంగదేవి : మీ చేశ మేమి?” 
నన్ని : మాబోటి బ్రాహ్మణులకు దేశమేమిటి ? ఆసేతు హిమ 
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చల మధ్యవ రులను. ఎక్కడ మా నిత్యనె మి త్రిక కర్మల కనుకూల 

ముగా నుండునో అదే మా దేశము. 

దేవి: ఈ గోదావరీతీరము వేంగీమండలము మీకు అందుకు 

అనుకూలముగా లేవా? . 

నన్ని : అనుకూలముగా నుండునను నాశతోనే ఇక్కడికి వచ్చి 
నాను. 

దేవి : వచ్చి ఎన్నాళ్ళయినది. 
నన్ని : నొలుగు దినములు, 

దేవిక మీ గోత్రము? 

నన్ని : హరితస గోత్రము, 
దేవి ; హారీతులు మా చాథక్యులకు, పిళ్ళ సమానులు, మా 

వంశము వర్ణిల్లుటకు మీ గో తిక్షడు విష్ణుభట్ట సోమాయాజులే మూలకార 
బులు, మేము ' అందువల్ల నేకదా విష్ణువర్ధనుల మెనది. 

నన్ని : అవును తల్లీ! స్తవ “పంతలవేళ చాళుక్యులు ఆ మాట 

మరచి పోయినారు, 

_అమ్మంగదేవి తన కర్గమైనబ్లు తలయె త్రి చూచెను, 
“గోదావరీ పవి(త్రవారి (తావుచున్న “వేంగీదాళుక్యులు మరచి 

పోలేదు. అందుకు మా శాసనములే సాక్ష్యము.” 

ఇద్దరును కొంత సేపు నిశ్శబ్దముగా నుండిరి. 

“మ్ మ్మెరిగినవా రిక్కడ "నవరై న నున్నారా?” 

“చిన్నప్పుడు కాంచీవట్టణములో సహాధ్యాయు లొక రిద్ద రండ 

వలె," 

“మీ నామధేయము?” 

“(బాహ్మణు లందరూ నారాయణస్వరూపులు కొదా!” 

“మీ రెవరివద్ద దండనాథపదవిలో నుంటిరి?* 

నన్ని మౌనముగా తలయె త్రి క్షమింప్పు మన్నట్లు సూచించెను, 

“మీ కథావిషయములు మీకు సమ్మత మైనస్పుడే యెరిగింప 
వచ్చును. ఆ అశ్యములో దోష మేమి?” 
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“నా ఆశ్వములో దోషమా? ఏమియు లేదు.” 

“మరి? 

“అశ్వములు తమ వనన. లేనిది కొన్ని సహింపవు.” 
“అట్టిది ,దుష్టాశ్వము కాదా?” 

న తల్లీ సీక్స తేలియని దేమిటి? ఆ ముఖ పట్టము తీసి పాఠవే 

యుపే నాకు స్ఫురించిన చికిత్స. అది యువరాజు నళ్వములలో నుండ 

దగినది.” 

“ఎంతమాట: మీకు దాని పోషణ భారముగా నున్నచో మాశాలలో 

న్యాసము చేయవచ్చును.” 
“అప చేయుదును తల్లీ! ఆ అశ్వము మీపాంగణములో నున్నది” 

అమ్మంగదేవి వెంటనే దాసిని పంపి యా యశ్వమును తన 

యశ్వళాలలో చేర్చించెను. 

“మీరు మా కుమారుని గౌరవము కొపొడినారు మీ యందు 

మాకు పితృపాదులయందువలె పూజ్యభావము కలిగినది, మీరు దానికి 
అనుగుణముగా (ప్రవ ర్లింసవలె నని మా ఇచ్చ!” 

“మహా ప్రసాదము, తల్లి! నా రాక సార్గకమైనడి,” 

“మీకు ఎ చెప్పుడు అవసర మైనను అన్నియు జరిగిపోవునట్లు 

సీవకుల కాజ్జాపింతును, గోదావరీతీరములో మీరు స్టిరనివాసము చేసికొన 

వలెనని మాయఖీష్టము, ష్ 

“ఈ గోదావరీ పవిత్ర తీరముసనే శాంతముగా జీవితశేషము 
గడువవలె నను. కతూహలముకోడనే ఇక్కడికి వళ్చినాను. మహారా 
ణుల అనుగ్రహ మున్నచాలును, రాజసేవకుల రక్షణ బాధ లేకుండ 

ప్రస్తుతము దయచేయించవలె, తల్లీ, ఇక సెసె సెలవా?” 
అమ్మంగడేవి చికనవ్వుతో మంచి దని యా న_త్రిద్రాహ్మణనికి 

సెలవిచ్చెను, వెంటనే యామె రాజమయ్యను పిలిపించి యా వెళ్ళిన 

బ్రాహ్మణునీ రహస్యముగా ననుగమించుచు నకనికి నవరివల్ల నెట్టయు 

స్మద్రవము రాకుండ కని పెట్టుచుండవలెనని యాజ్ఞాపించెను. 

మరికొంత సేపటి కామె వజియ(పెగ్గడను పిలిపించుకొ నెను. ఆమె 
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ఆంతఃప్పర విషయములు రాజకీయములు అనేకము (పసంగించి, “నారా 

యణనాముడైన (బ్రాహ్మణు డెవరివద్ద దండనాధుడుగా గొని, అమాత్యు 

డుగా గాని యున్నాడో ఎరుగుదురా?"అని |పశ్నించెను. 

“అట్టివాడు శై తై 9లో క్యమల్ల దేవరవద్ద (పధానిగా నుండి, కొంత 

కాలము క్రిందట పటిమ నౌ రాజ్యము ఏడిచి వెళ్ళినట్టు తెలియు 

చున్నది.ఆతడు (ప్రస్తుతము వేంగీమండలములో నున్నట్లు తెలిసినది. కాని 
ఇంకనుగు రింపదిడ లేదు.” 

స కోతను పర నెందుకు వదలెనో?” 
“మల్లదేవర జై నకాలాముఖ పక్షపాతము, నారాయణున కీస్టము 

లేనట్లు తెలియుచున్నది. వేదధర్మమునకు నీడలేని రాజ్యములో నివసింప 
నని "ప్రతిజ్ఞ చేసినాడనియు నందురు, అందులో ఎంత నిజమున్నదో నిశ్చ 
యముగా “చెప్పలేము. | 

“ఆయన నెరిగినవా రెవరు నిక్కడ లేరా?” 
నా కుమారుడును, నన్న య్యభట్టారకుడును నెరుగుదురని తెలియు 

చున్నది." 

మరియు నితరవిషయములు మాట్లాడి సెలవిచ్చి వజియ(పెగడ 
లను పంపివేసెను, ట్ట షా 

9 
సంత జరుగుచున్న (ప్రదేశమునకు సమీపముననే దానికి సంబం 

ధించిన న్యాయస్థాన మున్నది. అక్కడ నేడు నూనె జేహారులగు పార 
సీకులమీది యభియొగము విచారణ కానున్నది. సంకకు వచ్చిన వ ర్రకులు 

సలువురు చూచుట కచ్చట చేరిరి, 

ఈ అధికరణస్థానము తాత్కాలికముగా నా సంతలోని వివాదములు 
తీర్చుట కేర్చడినది. అట్టి టివానికి ఆముఖ్యనా శ్రయస్థానము లని పేరు, అట్ట 

వానిలో గాజు స్వయముగా నన్నడు ధర్మాధికారిగా నుండడు, రాజనియమి 

తుద్దైన (ప్రతినిధి ము దాధికారములతో న్యాయనిర్ణయము చేయును, అందు 
వలన వానికి ముదిత న్యాయస్థానము లను సంజ్జ్ఞకూడ కలదు, 
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ఆదీ తాత్కాలికముగా కట్టిన మళదిరమైనను చూచుట కెంతయు 
ముచ్చటగా నుండెను. అక్కడ చేరినవారి కందరకు చల్లదనముకొరకు 
సీడగల వృక్షములు చుట్టు నుండెను. దాహము తీర్చుకొనుటకు నీటివసతి 

యున్నది, 

రాజమహేంద్ర పురము వర్తకులలో విశేషసంపన్నుగగు గురు 
నొథ్యశ్రేష్టియందు ధర్మాధికొరి, అతడు ధర్మాసనముపై ప్రాజ్ఞ్మాఖుడై 
కూర్చుండెను, అతని సమీపమున కుడివైపున ఉత్తరముఖుడై పాత్వి 

వాకు డాసీను డయ్యెను. (పొడి వాకునికి దకీణమున నై దుగురు సభ్యు 

లును ఉ _తరముఖముగనే కూర్చుండిర. ఆ సభ్యులు క్రిందటి సాయం 

కాలము రాజశాసనము లందుకొనిన ఖండకోటి కన్నర దేవుడు ఇత్యా 

దులే, 

ధర్మాధికారికి ఎడమవైపున లేఖకుడును ఎదురుగా గణకుడును 
నాసీనులైరి. విశాలమైన యా సభాస్టానములో విచారణ చూచుటకు 
వచ్చిన జనులందరు సుఖాసనముల'పై నుపవేశించి రి, అక్కడ సందడి 

లేకుండ సర్దుచు సాధ్యపాలుడు నూరు కళ్ళతో నంతటను కని పెట్టుచుం 
డెను, 

ఆ మందిరములోపల కుడ్యములమేద దేవతలయు, స్వర్ష్శములయు, 

సరకములయు చిత్రములు సజీవప్రతిమలవలె చితించి యుండెను. ఈ 

స్థానములో నసత్యము చెప్పినవారికీ నరకము తప్పదనియు, సత్యవాదు 

లక్ స్వర్గాది దివ్యలో కములు ప్రొ ప్రీ పించు ననియు (ప్రత్యక్షముగా నా 

చిత్రములు స్పష్టము చేయుచుండెను. 

మరియు నా మందిరము పరిక్ముభ్రముగా నుండి సువాసన గల 

ధూసద్రవ్యములకో వాసించుచుండెను. వచ్చని ఆకులతోడను నానావర్డ 
ములుగల పుష్పములతోడను అలంకృత మయ్యెను, ఒకప్రక్క నందులో 

నగ్నిహో (త్ర మున్నది, దాని సమీపముననే జలకుంభ మొకటియు, నవ 
Mus నవరత్న ములును, సువర్గములును గలవు. అవి వర్ణాదిఖేద 

ములనుజట్టి జేధించు ప్రమాణ ద్రవ్యములు, (పొడ్వివాకుని సమీపమున 

నొక రమ్యమైన పేటికలో ధర్మళా స్రగంథములాన్న వి, 
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ముం దానాడు పారశీకవ_ర్రకుల మీది యభియోగము విచారణ 

కానున్నది. అందులో నిన్నటి సాయం(త్రము వర్తకులను బంధింప నియ 

మించిన రాసి బేతయ “సూచకుడు.” సూచకు డనగా, (ప్రజాసామాన్య 
మునకు గాని, వభువుకు గాని సంబంధించిన నేరములు పట్టుకొనుటకు 

రాజుచే నియమితుడైన యుద్యోగి. సూచకుని స్థానమునకు" ఎదురుగా 

పాఠ శీకు ల్ దుగురు ని నిలుచుండిరి, వారిముందు వారిచేత వారి పక్షమున 

వాదించుటకు నియోజి తుడై న నియోగి యొక యాసనముపై కూర్చుం 

డెను, 

ఈ పారశీక వర్తకులమీద రెం డభియోగములు వచ్చినవని 
ముందుగా సూచకుడు తెలిపెను. ఆ మాటలు వినినంతనే పారశీకుల 

నియోగి యేదో చెప్పుటకు లేవబోయెను. ఇంతలో (ప్రొడ్వివాకుడు సూచ 
కునితో నిట్లనెను : 

“జక్క విచారణలో రెండు నేరములు నిర్ణయించుటకు వీలులేదు, 

మీ రెండు అభియోగములలో ముందు మీరు అల్బమైన దనుకొనునది 

మీరే నిశ్చయించుకొని యదిమాత్ర మే యిష్ప డీ వ్యవహరములో ని వేదిం 
పవలెను. రెండవదాని స్వభావ మిట్టదని సూచించుటకుకూడ వీలులేదు, 

ఒకటి నిర్ణయము కొనిది రెండవదడాని సంగతి యెత్తుట ఆసంగతము. పరి 

కీరా ము అంగి కరిలపరు. స 

(ప్రొడ్వివాకుని మాటలకు బేతయ తలయొగ్గి యిట్లు మనసి చేసేను 

గి త్రము | కాని పథమాభియోగములో ” పథమసాక్ష యెందు 

చేతనో రాలేదు. అతని కేదో ప్రమాదము సంభవించిన దని సందేహించు 
చున్నాను, అందువల్ల ద్వితీయాభియోగము ముందు నివేదన చేయుటకు 
తమ యనుజ్ఞ వేశుటకే ఆ విషయమును (ప్రస్తావించితిని.” 

“అట్లు చేయుట న్యాయసమ్మతము కాదు. బంధితులైన (పకిపళ్తు 

లను సొక్షీ రానందున విచారణ లేకుండ రాజబింధములో నుంస వీలు 

లేదు. మీ (ప్రథమాభియోగము (ారంభింపవళసినది.” - ఇట్లు (ప్రాడ్వి 
వాకుడు నిష్కంర్ష చేసెను 

ర్. 
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పారశీకుల నియోగి చెప్పుకొన దలచినది (ప్రాడ్వివాకులే నిర్ణయించి 

నందున సంత స్టుడై మాట్లాడక కూర్చుండెను. [పొడ్వివాకుల నిర్ణయము 

నకు, సూచకుడు వినయముతో చి తృమని తలయొగ్గి ప్రారంభించెను. 

ముందు, సూచక్షడు తన పేరు రాష రి 'బేతయ యని చప్పి, 

తండ్రి పేరు, కులము, గోత్రము. వయస్సు, గ్రామ మమ్ము. విషయుము ఇత్యా 

దికము చెప్పెను. అతడు వైవ్యడై నందున “సాధ్యపాలు? డాతని చేత సవ 

ధాన్యములును సునర్హముసు ఉంచి వానిమీద “పమాణపూ | రిగా సర్వము 

నిజమే చెప్పేదినని" వమాణము చేయించెను. ఆ పిమ్మట నతడు “పతిజ్జి 

(ప్రారంభించెను, 

ఆ వర్తకులమీద మోపిన నేరము సంగ్రహముగా నిది: వారు 
తెచ్చిన నూనె నెలో సరికిసరి నీకో మరి ఇతర (ద్రవపదార్దమో కలిపినారు, 
అరిదుపల్ల నది నిరువయో గమైనది. తక్కువమూల్యమున కమ్ముచున్నా 

మని కొనువారిని మోసపుచ్చి పనికిమాలిన సంకరవస్తు వమ్మినారు, 

సూచకు డీ విధముగా నేరముస్వభానము చెప్పి, యది బుజువు 
చేయనున్న సొకుల పేర్టిచ్చెను. వా రమ్ముచున్న నూనెకూడ రాజభటులు 
తెచ్చినారనియు ఏన్న వించను, 

ఆతడీ (పకిజ్ఞ చేయుచుండగా (పొడ్వివాపని యనుజ జ్జ (కారము 

లేఖకుడు ఉదియురక య ముందొక ఫలకముమీద(వాని (ప్రాడ్విపాకునికి జొ 

సును, (సొడ్వివొకుడది యందరి సమక్షమున బిగ్గరగా చదివి యెవరి యా 

క్షేపణయు లేదని చెప్పెసమీదట నది ఫత్రముమీదికెక్కి ఒచుటకు లేఖకుని 

సనిమయోగించను, 

ఆ పిమ్మట (ప్రాడ్వివాకుడు పారిశీకవ ర్రకులను తమ యు త్రరము 
చెప్పవలసినదని కోరెను. వాఠి పక్షమున నియమితుడై న నియోగి లేచి ఆ 
వ ర్రకులకు అం ధభాష సరిగా రానందునవారి పక్షమున ను త్తరము చెప్పి 

వాదించుటకు తన కధికారసష్మతమిచ్చినారనియు, తన కనుజ్జ 'యీాయవలసి 

నదనియు వేడెను, [పొడ్వివాకుడందుకు అభ్యంకరముండదని చెప్పగా 
రునాధ్యశేష్టి యా యధికారపషత్రము పై నంగీకారము ద్ర వేసెను, 

సాధ్యపాలకు డా పారశీకవ రకులచేత వారు వ్యాపారముచేయు 
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నూనె పట్టించి “సత్యమే చెప్పుదు'మని (ప్రమాణము చేయించెను. అంతట 
వారి నియోగి యు త్రరము (పారంభించను. దాని సారాంశ మిడి: 

“ప్రతిపథిలలో మొదటి యిద్దరు మాత్రమే యా సరుకు బేహో 
రులు, మిగిలిన ముగ్గురు వారి సేవకులు. తమ యజమాను లమ్మమని 
నియమించిన న సువును నిర్ణయించిన ధరకు అమ్ముచుండ్రి. వారి కొ 

సరకులోని దోషములు శత్రెలియవు, కనుక వారు ముగ్గురును నిర్జోమషలు. 

వ ర్త లిద్దరును తాము తమ దేశములో సంపాదించిన వ వస్తువు, వచ్చినది 

వచ్చి నట్లు “అమ్మించుచున్నా రు. దాని లోపాలోసముల్పు ఎరుగరు. వారు 

ప్రయత్న పూర్వకముగా నూనెలో నీరుగాని మరియొక [ద్రవ్యముకాని 
క్రలుపలేదు. నూనె పరీక్ష చేయించవచ్చును, వారెన్వరును దండార్లులు 
కారు.” 

ఈ యు త్రరముకూడ (ప్రాడ్వివాకుని సూచనలలో ముందు ఫలకము 
మీద లేఖకుడు (వాసి, (ప్రాడ్వివాకుడు 'అందరికి వినిపించి ఆమోదించిన 
మీదట లేఖకుడు ప్మత్రముమీది కెక్కించెను. 

అంతట సాక్షీవిచారణ (ప్రారంభించెను. ఒకొక్క సొక్షీనే విచా 

రించుటకు ముందుగానే ఆ సాక్షీ దోషము లేమైన నున్నచో (ప్రతికకి 
యవి నిరూపింప వలెను. అట్లు తృ ప్రికరముగా నిరూపించినచో నా సాక్షి 
వాజ్మూలమును ws హౌక్షి విచారణ (పారంభించిన పిమ్మట నతని 

దోషములు |సతీక్రత్నీ చెప్పవీ, బులేదు. సాతుల విచారణ యంతయు (సొడ్వి 

వాకుడే చేసెను. పైని వివరించిన విధముగానే లేఖకుడు దానిని ముందు 
ఫలకముమీద [వాసి (ప్రొడ్వివాకుడు చదివిన పిమ్మట స్మక్రముమీది రక్కీం 

చుచుండెను,. 

సాకు లందరు ఎవరి కులధర్మము (ప్రకారము వారును, ఎవరి (శేణీ 

(ప్రకారము వారును వారివారికి పన్మిత్ర మై మెన వ స్తువుపట్టి, డానీమీద (పమా 

ణము చేసిరి * (బాహ్మణులు అగ్నిమీదను, క్షత్రియులు ఖడ్డాద్యాయుధముల 

మీదను, వైళ్యులు ధాన్యము, బతగారముమీధను, శూద్రులు వారివారి వృత్తి 

సాధనలమీదను (ప్రమాణము చేసిరి, మరియు (పాడ్వివాకుడు సత్యము 

చెప్పినవారికి పుణ్యలోకములు వచ్చుననియు, అసత్యము చెప్పినవారు 
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స్వయముగా నరకము పొందుపేకాక వారి తండ్రి తాతలనుగూడ పుణ్య 
లోకచ్యుతులను జేయుదు రనియు వివరించి హెచ్చరించుచు వచ్చెను. 

సాకుల విచారణవలన వర్తకులు స్వయముగా అమ్మినదియు, 

అమ్మించినదియు స్వచ్చమెన నూనె కాదనియు, అది దీపము వెలిగించగినే 
వెలుగక చిటపట లాడసాగినదవియు, వారు మంచినూనె యని మోస 

పోయి వ్మికయించుకొని రనియ వ్య క్ర్షమయ్యెను. రాజభటులు పట్టుకొని 

వచ్చిన నూనెసిరైల పరీత్రయు వారి నేరమును 'స్థిరపరచెను, కొని సేవకు 
లైన మూడవ, నాల్గవ, యైదవ (ప్రతివకులు నూనె మి(శ్రణము ఏరిగినట్లు 
సాక్ష్యము లేకపోయెను, 

సూచకుడు మొదటి సొక్షియగు పొన్న యనువాడు, ఎందువల్లనో 
ఆ, యుదయమునుండి కనపడలేదనియు, నతనిని విచారించినచో నా 
ముగ్గురి నేరముకూడ విస్పష్టమగు ననియు, నందుకు మరునాటి వరకై నను 
వ్యవధి కొవలెననియు విన్న వించెను. సభ్యులందరు నందు శేక (గ్రీవముగా 
నంగీకరించినచో ధర్మా ధికారి యట్టి యవకొశ మీయవచ్చునని (పొడ్వి 
వాకుడు తెలియజెప్పెను, 

గురునాథ్యశేష్టి సభ్యుల యభిప్రాయ మడిగెను. సభ్యులుగా నిర్ణతు 
లైన (శేణీ పతులందరును అనుభవశాలు రై నందున ఆ ముగురుకూడ 
నిర్రోషమలయి యుండుట యసంభవమని తలంచిరి. అందువలన మరునాడు 
మరల నధికరణ స్థానమునకు వారు రావలసినచో స్వకార్య భంగ మను, 
ఐనను ధర్మదిక్షచే వచ్చుటకు ఏక గ్రీవముగా సమ్మతించిరి. అంతట గురు 
నాధశేష్టి యా విచారణ మరునాడు పూర్తి కావింతునని చెప్పి యా (ప్రతి 
పతలను మరునాడు తీసికొని రావలసిందని రాజభటుల కాజాపించెను. 
వారిని వంప్పటకు ముందు, వారికి రాజభటులు కావలసిన సెకర్యములు 
చేయచున్నదియు, లేనిదియు విచారించి, లోపములు జరిగినచో తనకు 
చెప్పికొనినచో సవరింతునని ధర్మాధికారి స్పష్టపరచెను, . 

ఆ పిమ్మట నింకను కొన్ని వ్యవహారము లానాడు విచారణ జరి 
గెను. కాని అందులో నెక్కువ భాగము సం(ప్రతిప త్తి__ ఒప్సుదల 
మీదనే జరిగిపోవు చుండెను, అందువలన విచారణలో నాలస్వము లేదు. 
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ముందు పూర్వపక్షి (పతిజ్ఞ (వాయుటకే ఎక్కువ ఆలస్యం పట్టును. 

(వతిపకీ తన సం ప్రతిప తి చెప్పగనే ధర్మా ధికారి లేఖకునికి 

చెప్పి, జయప[త్రము వ్రాయించి ముద్రిక వెసీ సి పూర్వపక్షి కిప్పించు 

చుండెను. వ్యవహారములో నుభయపక్షములుకూడ నబద్ద (వలో 

వెరచుచున్నందున అన్ని వ్యవహారములును సుకరముగా శ్రేరిపోవు 

చుండెను, 

సూర్య సమయమునకు రెండు గడియలు ముందుగ న్యాయ 

స్థానము మూసివేసిరి. 

10 
ర పగలంతయు |క్రీడాద్వీపములో వివిధ (క్రీడలు జరిగెను. ఆ 

రాత్రి కట వినోద మేమియు లేదు, నన్నయభట్టారకుడు భోజనానంతరము 
ఇంటివద్ద పురాణ కాలక్షేపము చేయుచుండెను. 

విద్యార్థి యొకడు (శ్రావ్యమైన కంఠముతో వ్యాస మహాభారతము 
మూలము చదువుచుండెను. నన్నయభట్టారకుడు మధురవాక్కుతో మూల 
(గంథసారమును వినిపించుచుండెను. 

ఆది మఠిడ్షువా లోగిలి, తూర్పు సింహద్వారము. విశాలమైన 

మధ్యభాగములో నన్నయ ప్రాజ్మాఖుడై యు పవేశించియుండెను, పాఠకు 
డు త్రర ముఖముగా కూర్చుండెను. (శ్రోత లెందరో స్రీలును, పురుషులును 
జేరి ఆలకించుచుండిరి, అందులో చాతుర్వర్హ్యమువారు నున్నారు. మహో 

భారతము నన్నయ కభిమాన (గంథమైనందున అది నన్నయ ముఖము 

ననే వినవలె నని పండిత పామరులలో నొక ప్రసిద్ది వ్యాపించి యుండెను, 
ఆ కాలక్షేప సమయములో నాయింటి మధ్యభాగమే కొక యింటి ముందున్న 
యరుగులుకూడ జనసమూహముతో నిండిపోయెను. 

అప్పు డక్కడ చేరిన (బ్రాహ్మణ పండితులలో ముఖ్యముగా నెన్న 
దగినవారు వృగ్దుడగు ఖీమనభట్టును, పావులూరి మల్లనయును; క్ష్మతియు 
లలో నెల్లారినుండి వచ్చిన బిజ్ఞన; వై శ్యులలో సిరివి సెట్టి; చతుర కులజు 
లలో అద్దంకి గౌడగు నన వేమారెడ్డియ ముఖ్యులు, పారిలో బిజ్జన చోళు 
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కలహించిన పదముగురు పల్లవుల నొక్కంమారుగ జయించి, చోళ 

(వతిష్ట నిల్చిన వీరసింహుడు, సిరిఏ సెట్టి వేంగీమండలములో ధా! స్థన ర్త 

కలలో న్యగగణ్యు చు అన వేమారెడ్డి యద్దం! (గామాధి దికొరి, బ్వినయు, 

చేమారే రెడ్డియు (క్రీడలశే వచ్చియుండీరి, వో 'రప్పుడు రాజమ య 

వచ్చినను నన్నయభట్టార రకని యింట మహాభారత పురాణ కొలక్షేపము 

జ తస్పక వెళ్ళి (శద్దగా విన్సచుందురు. 

అనాటి రాతి చదువుచున్న ఘట్టము అనుళాశనికపర్వము లోనిది, 

ఉమామహేశ్వర సంవాదములో శివుడు పొర్వతికి రాజక్యమహిమ చెప్పి 

అహింసా స్వరూపము వివరించెను. అధిక తపస్సు చేసినవాడు తపః 

ఫలమువల్ల రాజై యఖిల జసములవలన (మొక్కులు పొందు నధికారను 

కలవా డగును' అతడు పంచం ప్రియుడు, ధర్మపరుడై, కామ కోధములు 

లేక దండింపవలెను, చారదృష్టితో శ తుకృశ్యములు స్వదేశ పుర పరివార 

విధములు చూచుచుండపలెను. 

na) 

(ప్రవచనము సయ అందులో జైన, బౌదుల యహింసాక త్త్యమును 
వే దికధర్శ్మ పకారము ఆపహిొంసా హ్ (పళ  త్యేకముగా న 
భు న్ 

ను చీమను (తొక్కినచో హంస వచ్చునని అడుగులు లెక్క 

పెట్టుకొ నుచు కుంచెకోలళో నేల చిమ్ముకొనుచు వీధులవెంట నడిచెదరు, 

ముక్కునకు పీలిక యొకటి అడ్డము కొట్టికొందురు, వడపోయినిది నీరు 

(శావరు, దీపము వెలిగించినచో దానిమీద పురుగులు పడి చచ్చి పోవునని 
సూర్యా స్ప సమయమునకు పూర్వ మే, దీపములు పెట్టకుండ సాయంత్ర 

భోజనములు ముగింతురు. యజ్ఞములు చేసినచో 'సళుహింస నచ్చునని 

యవిచేయరు. వారికి & పిపీలికాదికు, ద జంతువులమీదనంత (పేమ! నల్ల 

అకు కృ ప్తి కలిగించుటకు బలముగల మనుష్యులకు దకీణ లిచ్చి వారిని 

నల్లుల మంచముమీద పరుండజేసి నిద్రచేయింతురు. నిత్యము ని(|దకు 
ముందును, నిద్ర లేచిన వెను వెంటను, భోజనాంతమునకు “దహ్మక 

యమ”అను మంత్రము ముమ్మారు నియతముగా జపింతురు, 
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౫కి! 

ఆ మాటలు విని (శ్రోతలు నిరాంతవోయిరి. పొవులూరి మల్లన 
న రు 

ఏలనో తల పక్కకు (తిస్పుకొనెను. 

అంతట బి నౌద్దుల యహి౭నా నియమ కుుమునుగూర్చి (పసంగిం చెనుం 

బౌద్ద మతమునకు " కలియుగదు లో (పథమాచార్యుడై న గొతమడు 

మత్స్యథధుక్కు.. తుదకు మల్లులలో నొకానొక భ రుడు పెట్టిన వరాహా 

చాంసము తీసీ, ఆందుపై “నకిసారము కలిగిదానిడో దేహయా శ్ర చాలిం 

చను, చాళుర్వర్హము చేయు యజ్ఞయాగాదులు చాలింపమనుటకే వారి 

యహింసాథధర్మబోధ! (ప్రస్తుతము వారి యాచరణ విధానము మహోవీన 
తాంతీకము_ నగా వారి పూజొదులలో మ మద్యము, భూదర, జలచర, 

నేన ఏ మూంసాదములు నియత ముగా కావలెను, 

న. 'తములో నిరూపించు నహింసా స్వరూపము విశిషమె 

నది, ఇడి వేద సర్మమునే ఆఅసువచించునుు మనకు అహింస పరమ 

ధర్మము. అయితే, ఆచరణలో నది నర్వసామాన్యము కొదు. హింస 
లేనిది లోకయ్యాత సాగదు. దున్నినప్పుడు నాగేటవాలుకింద అనేక 
(పాణులు (స్రొజములు విడుచును, అపై రోటియందును, తీరుగలిలో, 

పోయ్యిలో, జలానయనమందు ఎన్నియో పురుగులు చనిసోవును. 

దీపము వెలిగింసగా నెన్నియో జీవులు సశించును సంనారయాత యూ 
పదు అర లు ఇళ అవి 

సూనములు అటవి నసపుపదు, కొని అ (పొణులను మసిము చంసవలెనను 

అ అన ఇం అం శరీ శ స ఆర శో స్తు 

నహం౦ంకాఎమువో చంపినపకావు. వానికి ఆయు తీరగా నట్లు పడీ చని _ వ 

నోప్రసు. చంపీసవాచి సుయము చంపినా మనుకొనరు. అందువల్ల వారికా 
జో 

పొవము రాదు. పుణ్య పాసములకు బుద్ది మూలము, వీది ఎట్లున్నను సంచ 

సూనముల దోష ముసళశమించుటకు సంర గృహస్తులు చయు 
జ డ్ 

చునాారు, ఇని గృహసుల యహిొంసా ము, 
య చె 

న వ. చేసిన పరమహంసలకు అహింస పరమ 
ర్మము. వారు ఫర్యభూ ములకు అతయః సగ చేయుదురు, వారు నిష్పు 

వెలిగింపరాదు, ఇ న ప్రస eet Es నను (త్రుంచరాదు, సిన కాయనైై 

నను తరుగరాదు, “ఈ విధముగా —_— ఆశ్రమ nr 



bi నారాయణ భట్టు 

ముగా విధించియున్నది. లోకయా(క్రకు భంగములేని విధముగా గృహస్తు 
లకు అహింస నియమిత మై యున్నది. 

ఈ విధముగా చెప్పుచుండగా (శోత లలో పలువుర కా ధర్మ 

సూక్ష్మము లాశ్చర్యజనకములై , మహాభారతమును పొగడజొచ్చిరి, 

నన్నయ సంతష్టుడై “వ్యాసరచిత మహాభారత మహిమ ఎన్నిమారు లుగ్గ 

డించినను సంపూర్ణముగా చెప్పలేము, అది సాక్షెత్తుగా వేదతుల్యమైనద. 

ఒక వేదవ్యాసమహర్షిశే అది నిర్మింప సాధ్య పడినది, భాషాంతరము 
లలో వేదవ్యాసుని వాక్ణసారమే లేశమో (గ్రహించి, స్వ తంతింిచి 

మార్పులుచేసి, మేమును భారతక ర్త రలమె, వ్యాసభారత మునకు మెరుగులు 

పెట్టినామని గర్వించు నవ్య క్షు కులుకూడ కలరటి. అట్టి దుర్విదగ్గులుందరని 

ఈ మధ్య రాజసభలో మన న పావులూరి మల్లనార్యుడు చెప్పువరకు నే 
నూహింపలే నై తిని, మా కీ కోశము పరమదై వము! "అని స్పరాణకథ 

సము పూ లి గావించెను, 

ఇంతలో భట్టారకుని ధర్మపత్ని అరుంధతి కర్పూరహారతి వెలిగిం 

చినది, భట్టారకుడు లభ పూజ గావి౦చి 

“స్వ స్తి (ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతామ్, న్యాయ్యేన మార్గేణ 

మహీం మహీశాః, 

గో బ్రాహ్మణేభ్యః కుభమ ను నిత్యమ్, లోకా స్పమసా స్సుఖినో 
భవంతు, అసి స్వస్తి సి చెప్పెను. 

“మనము కోరునది (బహ్మక్షయము కాదు; జై నకీయముకూడ 

కాదు”అనుచు (శ్రోతలు నవ్వకొనసాగినారు. వ్రసాదస్వీకరణముచేసి 
వచ్చినవా రందరు నన్న యుయొద్ద సెలవు తీసికొని వెళ్ళిరి, 

వృద్ధుడగు భీమ నభట్టుమా(త్ర మాగిపోయెను. 

“నన్నయభట్లారకా, నీకచిన్న తనము పూర్తిగా ఫోలేదోయి! 

భీమన భట్టు (ప్రారంభించెను. 

“ఈ నా డెవరికై నను మనసాసము కలిగించినానా? జై నులుగాని 

బొద్దులుగాని యెవరైనా వచ్చిరాః"-నన్నయ చిరునవ్వుతో ననెను, 
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“ని న్నే మనందు నన్నయా? పావులూరి మల్లనముఖము సీపు 

చూడలేదా?” 

“ఏపీ? పావమతని నే నే మనలేదేః" 
“ఈనాటి పురాణ మంతయు ను ల్లనను అస సహసించుచున్నట్లు 

తోచినది. (శ్రోతలు సలుపు రతని ముఖము “చూచుట నీవుగమనింపలేదా?” 
“లేదు. అతని దేమున్నది!"” 

“ఈ మధ్య మల్లన బెజవాడ వెళ్ళి, తి కాలమోగ సిద్దాంత దేవ 
రల జైన వసతిలో దిగంబరునివద్ద మంత్ర స్వీకారము చేసివచ్చినది నీ 
వెరుగవా?” 

నన్నయ నిర్హాంత పోయెను. “నాకీ లోకవా ర్రలు తెలియవు. నా 

నిత్య నైమి త్రికకర్మలతో పాఠములకో సఠనముతో ఇతర (ప్రసంగములు 
ఠాపు కొదా?.. అయినను నేను బుద్దిపూర్వక ముగా చేసిన హింస కాదు 

కనుక నొక్క పాపమంటదు.” ఆని చిరునవ్వు నవ్వెను, 

ఆంతట “నతి బ్రాహ్మణు డెవరో ఎరుగుదురా?” అని నన్నయ 

(సళ్నించెను | 

ఫీమనభట్టు : అతని విషయమున జాగరూకతతో నుండవలె! 
నన్నయ న నమ్మలేక, “ఎందువల్ల?"నని యడిగెను, 
ఆ (బ్రాహ్మణుని సతీ నిజమని నమ్మెదవా?” 

నన్నయ : నత్తి తప నత్తిగా మాట్లాడుట ఏమి సౌఖ్యము? 

భీమన :స్వ సి చెప్పుటలో నట్టు ఉన్నదా? 

సన్నయ : దాని కేమి? నేను ఒక ఘనపొఠీని ఎరుగుదును, 
ఆయన ఘన నిరర్గళముగా చెప్పగలడు. కొని పానము సంధ్యా వందనము 

(పారంభించిన ; గ్గ. అర్హ (ప్రదానము పూ ర్రియగు నప్పటికి చేసినదే చేసి 

జాము పట్టించును, ఏదో (ప్రారబ్దముచే న్ శ్రీ (పొ ప్రించును, 

Das: ; దానికీ దీవి కీనంబింధిము ఓ లేపు. అంత న లి పనస చెప్పు 

నప్పుడొక చోటనైై న రావద్దా... 

నన్నయ : పెద్దలు" మీకు (ప్రతిదానియందు సందేహ మే! 

ర 
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భీమన : కొదోయి, మొద లతగ్రు (బ్రాహ్మణు డని నమ్ముదువా? 

నన్నయకు నవ్వు వచ్చి చెవులు మూసుకొ నెను, 

“మీరు ఎంత అనుమానించుచున్నను నాకు మాత్ర మాత డెవరో 

పూర్వజన్మలో నా ప్పనివలె కనపడుచున్నాడు. అతని ముఖ మెప్పుడును 

చూచిన గురులేదు. కాని అతని కంఠస్వర మేదో పూర్వపరిచిత మైన 
దానివలె తోచుచున్నది. పలకరింత మనుకున్న నందకున్నా డు.” 

“పూర్వపరిచితు డంత పారిపోవుట యెందుకు? అతని కెంత 

యశ్వకుశలత యున్నదో గమనించితీవా? అతడు క్షత్రియుడని నాకు 
తోచుచున్నది. అతడెవరో గూఢచరుడు. మన రాజభటు లతని నను 

గమించి కని పెట్టుచున్నారు.” 

ఆ మదట నన్నయ నిర్హాంతవోయెను. “తపోనిష్లులైన బ్రాహ్మ 
ణులను గూడ రాజభటులు వెన్నంటుదురా, రాజరాజనరేం(ద్రుల రాజ్య 
ములో?” 

భీమన : నన్నయా, నీ వెంత లోకజ్జుడ వని (ప్రతీతి యున్నను 
మా బోంట్టకు లోకానుభవ మెక్కువ, (శేయస్సు కోరు రాజు చార 
చకువై యండవలె నని నేడేకదా పురాణ [ప్రవచనము చేసితివి. నామాట 
విని ఆ న త్రివానిని నమ్మవద్దు. అతనికి దూరముగా నుండుట (శేయస్క 
రముః 

ఉట్లాదరముతో నన్నయకు చెప్పి, భీమనభట్టు భారతము చదివిన 
విద్యార్థి కైదండతో న్వగృహమునకు బోయెను. 

భీమన యనుభవముమీద నన్నయ కెంతయో గౌరవము కలదు. 
ఐనను నన్ని ఉత్తమద్రాహ్మణుడు కాడని నమ్మలేకపోయెను. అతని 
ముఖముతోని సౌమ్యత, మాటలో తేటదనము,వాక్కులో సంస్కృతి... 
అట్టివాడు గూఢచారి యగుబట్లు? భీమనది సర్యదా ఆతిగా సందేహించు 

స్వభావము. . 

మల్లన దిగంబర శిష్యు డన్నది జ్ఞ జ ప్రికీ వచ్చి, మనస్సు పట్టలేక 

యరుంధతితో “"వింటివా? మలన, పాపము. బెజవాడలో దిగంబరునివద 
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మం|త్రదీక్ష పొందినాడట ! ఆ మహామాయ బుద్ధిమంతులనుకూడ బిల 

వంతముగా మాయలో ముంచివేయు నట:”అనెను, 

Il 
హం(దపుర మంతయు నొల్ల వనాటి (క్రీడా వినోదములు 

చూడవలె గా hae నుండెను. సామాన్య కర్షకులును సం 
పన్నులును ఉన్నతో ద్యోగులును సామంతదండనాధులును అందరు వసా 
లంకారిభూషీతులై శృంగారమూ ర్త రులవలె కీడాద్వీపమునకు (పయాణ 

మగుచుండిరి. నగరమంతటను es నినాదములును, మంగళవాద్యము 

లును ఆనందపరవశులగు జనుల కోలాహూలమును వినవచ్చుచుండెను. 

కొని పాపము, పావులూరి మల్లన స్థితి మిక్కిలి విషాదకరముగ్గా 

నుండెను, అతనిభార్య మాచమ్మ. ఆమెయే యా యింటి గృహలక్ష్మి, 
పెద్దలును చిన్నలును ఆమె సద్దుణసంప త్తిని కొనియాడనివారు లేరు. 
ప్రతిదినము నుషఃకాలమున లేచి భగవన్నా వ ఉమస్మరణము చేయుచు గృహ 
కృత్యములు చేసికొనుచుండు నామె యీ నాడు శయ్యనుండి లేవలేదు, 
ఆమె నిద్రపోవుచుండలేదు. కన్నులు రస్పవాల్బక మిడి గుడ్డతో తెరచి 

యుంచుకొన్నది. కాని యామె మెలుకొనియన్న జాడయులేదు. ఎవరు 
పలుకరించ్రినను పలుకదు. సంజ్ఞనై న జేయదు. మూర్భయని తలంచుటకు 
దేహము బిగిసిలేదు, నాడి సౌమ్యముగా కొట్టుకొనుచున్నది. శరీరమున 
జ్వరములేదు. ఆమె తిరుగకున్న యా యిల్లు కాంతివిహీనమై కనుపట్టు 
చున్నది. మల్లన యేమియు దోచక నిర్విణుడై యొకమూలి' చాపమీద 
కూర్చుండెను. 

మల్లన పృుతుడగు సివ్వన వెళ్ళి వైద్యుని బిలచికొనీవచ్చెను, 

అతడు జాగరూకతతో నాడి పరీక్షించి దేహమును పరీక్షించెను, తుదకు 

ఆ వ్య క్రి కెట్టి రుగ్మతయు లేదని నిర్ధారణచేసి మందులనవసరమని చెప్పి 
వెడలిపోయెను. 

ఇరుగుపొరుగుల నున్న యమ్మ లక్కలు దేరి పరిపరి విధముల 
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వాపోజొచ్చిరి. వృద్ధప్ర లెవరికి తోచిన వె వైద్యము వాడు చెప్పిరి, జబ్బు 

లేకపోయినచో మాట్లాకకుండుటకు కారణమేమి? మరియొక వె వైద్యుని 
తీసికొని రావలెగాని యొక వైద్యుని మాటలు నమ్మిచికిత్స చేయకుండుట 
యవి వేకము కాదా! కొని ఒకరు గెప్పు వైద్య మింకొకరు చెప్పరు. ఒకరు 

సూచించు వైద్యు డింకొకరికి పనికిరాడు 

పాపము, సివ్వన ఎందర్ వైద్యులను పిలిపించెను. సామాన్య 

ముగా నొక వైద్యుని మాటతో నింకొక వైద్యునిమాట కలియదు. కొని 
వింతగా మాచమ్మ రుగ్మత విషయమున చ ద్యులందరీకి నేకవాక్యత 
కుదిరెను. అందరు నొకేమాట. ఆమె శరీరములో నే మాత్రము జబ్బు 

లేదు మం దనవసరము. అయితే, ఎందుకు మాట్లాడదు? చెప్పలేము. 

కను లెందుకు మూయదు! చెప్పలేము. కాని యామె దేహములో నెట్టే 

రుగ్మతయు లేదని చెప్పగలము. 

ఆ మాటల కక్క-డ దేరినవారికీ నవ్వురాక మానినది కొదు; కాని 
యప్ప్సటి మాచమ్మ స్థితి చూచి వచ్చుచున్న నవ్వెట్లో లోలోపల ప్రయత్న 
పూర్వకముగా నాపుకొనజొచ్చిరి, చివర కది యేదియో (ప్రయోగమో భూత 

-చేస్టయో యని నిశ్చయించిరి, 

అంతట సిప్వన యక్కడివారు సూచించిన భూతవె వై ద్యులయొద్ద 

కెల్ల వెళ్ళి విభూతితీర్ణములు తెచ్చెను. విభూతి యుసయోగింపదు, తీర్ధము 
నోట (మింగుడు పడదు. 

తుదకు మల్లన యింటిలో పరిచారకుడు మల్లనకు నమస్కరించి 

యిట్లు చెప్పెను: a దండము, సారంగధరుని సంఘారామ ములో 

ననేకులు భూతవై వైద్యు లున్నారు. నా భార్యకు వచ్చిన బాధ నొకసారి 
వారే చేతితో తీసీచేసినట్లు నయము చేసినారు.” 

మల్లనకు సంఘారామమునకు పంపుట ఇష్టములేదు, అయినను 
పరిచారకుడు మరిమరి చెప్పుచుండగా సారముగా 'కుమారునివంక వీకిం 
చెను, కుమారు డా సేవకుని వెంట నీడుకోని సంఘారామమునకు బోయి 
జేతారినాధుని దర్శించి విషయము నివేదించెను, జేతారి యెంతయు జాలి 
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నొంది మంజుశ్రీ పూజకు డగు వ(జకీర్తి యను శ్రమణుని పిలిచి 
మల్లనభార్యకు చికిత్స చేసి రమ్మని పంపెను. 

వ(జకీ ర్తి రి వెంటనే భిక్షపాత చేత బట్టుకొని సివ్వనతో బయలు 

దేరెను. సివ్వన తెచ్చిన శకటముకూడ నెక్కక యతడు కాల్నడకనే 
మల్లనయింటికి వచ్చెను. మల్లన యతనికి సగొరముగా నెదురుపోయి 

అభీవందనముచేసి భిక్ష వేళ యెనందుస ముందు భిక్ష చేయించి యా 

పిమ్మట మాచన మ్మ నొతనికి చూపెను. 

(శ్రమణుడు భికిపాాత శుద్దిచేయగా మిగిలి యంటుకొనియున్న 
యన్నకణ మొకటి తీసి నేలమీద మృ త్రికతో కలిపి రంగరించి తన 
యంగుష్టముతో మాచమ్మ నొసట తిలకము పెమైను, 

అంతవరకను నిశ్శబ్దముగా నున్న మాచమ్మ యా బొట్టు ముఖము 
స అంటిన క్షణమే నోరు విప్పి యిల్లైగిరిపోవునట్లు కెవ్వుమని శ్తేక్ర 
వేసెను. ఆ కేకకు మల్లన అదిరిపడి దిగంబిరుని వద్ద సుపదేళము పొందిన 
మంత్రము భయముతో. స్మరింపనారంభించెను, సిప్వన కేమియు దోప 

కుండెను, కొని వారిసేవకుడు మా(త్రము సంతుష్టుడై, “బాబూ, మౌ 
యింటగూడ సరిగా సింతే! ఒక్క_క్షణములో మాచమ్మ కల్లి లేచి యె యెస్పటి 
వలె మాట్లాడును” అనెను, 

కొని "సేవకు డనుకున్నంత శీ ఘముగా మాచమ్మ స్వస్థురాలు 
కాలేదు, కొంతపొద్దామె యేమో కేకలు వేయును కొంతతడవు గొణుగు 
కొనును. ఆ గొణుగుడులో మధ్యమధ్య బౌద్ద్యగంధము లప్పగించును. 
a రి నిశ్చలదృష్టితో మాచమ్మ కండ్లల్ రోనికి చూచుచు నామెనొసట 
త్ర జొటన (నేలు తీయక మనస్సులో 'నేదియో కొంచెము పెదవులు 
కదల్పుచు జపించుచుండెను, 

కొంత సేపటి కొమె “సిద్దసారంగూ। సిద్ధనారం గూ : సిద్ధసారంగూ:” 
అని కేకలు పెట్ట నారంభించెను.” 

ఆపె నామెకు సిద్ధసారంగుస్మరణ తప్ప వేరు మాటలు లేవు, 
ఒకసారి దీనముగా నేడ్చును. ఒకసారి సండ్లు బయటపెట్టి వికృతముగా 
నవ్వును. ఒకసారి బొబ్బలిడును. ఏమి చేసినను సారంగుస్మరణ మే! 
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ఇంటిలో కల్లోల మతిశయించెను. ఇంతలో వీధియరుగుమీద 

జనులు కూడిన woud యయ్యెను, వెంటనే యక్క-డనుండి స్ఫుటమై 

గంఖీరమై ఛభయపదమైన కంఠముతో నీ; కింది పద్యము విననయ్యెను: 

వ! సాఠరంగు బరేతరాణ్జిలయ సం వా త్తపై శాదునిన్ 

ఓసీ, సిద్దు డటందువాౌ? యెజుగవొకో, / “దక్షవాటీశ శే పా 

లాసంజొత వరుండు భీమకవి మల్లన్నాంగల క్షోణివే 

దాసీనుండయి వేచియుండ నిచ్చె “ధైర్యం బున్న నో రెత్తుమా!” 

ఆ పద్యము విని యందరు వడకుచు నిర్వాక్కుల్చై రీ అ 

పద్యార్హము తెలియని వారికిగూడ నా కంఠస్వరమే యేదియో చెప్పరాని 

భయ మావేశింపదే సెను. ఎవరును కదలలేక పోయిరి. 

ఇంతవరకును మిక్కిలి వాచాలమైయున్న మాచమ్మ కంఠముకూడ 

స్తంభించెను. వ(జకీ ర్తి రికి ముఖములో రోషము వ్య కృమయ్యును, చుట్టు 

నున్న వారికతనియందు దురభి ప్రాయము కలిగినట్లు అతనికి శెలిసిపోయెను. 
ఆంతటితో నశగిరష మినుమడించను, అంతట నతడు రెండు. చేతులు 

ముకుళించి యాకాశముపై కె తి నమస్కరించి కొంచెము సేపు మనస్సులో 
నయా గొణుగుచు మనన చేసికొనెను, అంతట మరల దక్షిణకరాంగు? 

మాచమ్మ ఫాలమున కౌనించి యామె చెవితో నేదిమో గొణుగుచు చెప్ప 

జొచ్చెను, అంతట వినువారికి అద్భుతము కలిగించుదు మాచమ్మ యందరు 

వినునట్లీ పద్యము చదివెను. 

విధవాపుత, (పసిద్దపూరుషుడ వే విన్నాములే నీ కథా 

వధి యెల్లం చెదరింపజూతు మము నెవ్వారింగ నెంతో, వృథా 

వ్యధ నొందంగ ననాథ గేష్టియొకొ, అప్పా ల్మెక్కు 

(బాహ్మణ్య మో, 
అధమా, వాడల వీధులం దిరుగు పోరా, యార్యబాహ్యుండ వె ! 

కఠినవాక్కు. ఎన్నడును వచ్చియెరుగని పవిత్రమగు మాచమ్మ 
నోట నా పద్యము మరింత కటువుగా నుండెను. మల్లన వినలేకచేతులతో 

చెవులు రెండును మూసికొనెను. అది విన్నవా రెవ్వరును నది సహింప 

లేకపోయిరి. అందరును ఇంద్రజాలములో ఛిక్కుకొనిన బొమ్మలవలె 
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నిశ్చేష్టులయి చూడ సాగిరి. (శ్రమణుడు మాత్రము సంతోషము విరిసిన 
ముఖముతో వెకిలినవ్వు చీకటులు వెదజల్లుచు కలయ జూచుచుండెను. 

ఇంతలో బయటి అరుగుమీదనుండి ఒక్క హుంకారధ్వని విన 
వచ్చెను. అది సాక్షాత్తుగా _పళయోద్యతుడై న నందికేశ్వరుని రంకెవలెను, 
కొలభై రవుని గర్జన వలెను విన్నవారి గుండెలు పగిలించునట్టు తోచెను. 
(శ్రమణుడే యాపాదమ స్తకము ఉలికి, పడి సంచలించెను, వ మరల వాకీట 

వితర్శికవద్దనుండి వెనుక 'టికం టె గంభీరధ్వనితో నీ (క్రింది పద్యము. విన 
వచ్చెను. 

“రంజికమయ్య భీమకవి రాక్షసమూ ర్రి భవన రాందకా 
శింజిత వాక్శరాహతిని.44.... 0.00. 04, 

పద్యమాగెను. మాచమ్మ వికృతముగా నవ్వెను. వాకిట గర్భ 

ని ర్చేదకన్వరముతో “ఛింధి" అని పద్య మందుకోబడెను. 
ఆ రెండకరములు విన్నప్పుడు మాచమ్మదేహములో చెప్పరాని 

బాధ కలదిగా కనుప ట్రైను. విలవిల .తన్సు కొన నారంభించెను, [శ్రవణుని 

ముఖములో నవ్వు సంపూర్ణముగా న స్తమించెను, అతడు సంచలింప 

జొచ్చెను. వాకిట పద్యము నాగెను, 

“ఛింధి! జగద్వితంబుకొద్దొకో, 

లంజను లంజ యన్ననది అంజల జేయును వంశ మంట!..." 

పద్య మాగెను (శ్రవణుని ముఖములో నెత్తురు లేదు మరల 
పద్యము అందుకో బడెను 

“సీ గింజుడు చూతు నేడు... 

పద్య మాగెను. మాచమ్మ దేహము గింజుకొనసాగెను. కొంత సేవ 

టికి మరల పద్యము వాకిట నందుకొనబడెను. 

గరిక లత" 

అక్కడి కాగగనే మాచమ్మ మంచముమీద బాధతో గిరగిర తిరిగి 
పోసాగెను, మరల పద్య మందుకో బడెను. 

గీ యిడుమీ” 
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దెబ్బతిన్న యేనుగువలె నామె గీపెట్టసాగెను. మరల సద్య మందు 
కోబడినది కాని యీమాటు మరొకవిధముగా సాగెను, 

“చడీ, ఫడీ!” 
ఆ మాటకు మాచమ్మ బుసకొట్లుచు కోక శ్రొక్కిన శ్రాచువలె 

లేచి, పాపమా వజకీ ర్రిని చెంపలు రెండును ఎడపెడ వాయింప 

సాగెను. ఇతరులు అడ్డు పెట్టు న్యవధానముకూడ లేదు. 

పద్యము పూ ర్రియైనను వాకిట “ఛడీ, ఫడీ' ఉచ్చరింపబడు 
చుండెను. ఇచ్చటనెంద రడ్డీనను ఆగక మాచమ్మ మహాకాశివలే న(జ 
క్రీ ర్రిమీదికి లంఘించి కొట్టసాగెను, మధ్య మధ్య అడ్డము వచ్చినవారికి 
గూడ నా మర్యాద జరుగుచుండెను. 

ఇది చూచి మల్లన వ(జకీరి రికి నమస్కరించి క్షమా వ సి 

తన కుమారుని, “సేవకుని తోడిచ్చి ) ఎట్లో దొడ్డివాకిట పంపివేసెను, అతడు 
వెళ్ళినది తెలిసి కాబోలు వాకిట నున్న కవి ఆవేళ వ... మౌనము 
వహించెను. అంతట మాచమ్మ ఒక్కసారిగా నీరసించి తోటకూరకాడ 

వలె (వేలాడుచు మంచము మీద పడిపోయెను. 

పాపులూరి మలన యంతట భయభ క్షులతో నొ ప్రులతో గలసి 

ee బోయ యరుగుపై గూర్చున్న యా గంతుకునికి నము 

స్మరించి భ కీతద్ధ దలతో నింటిలోనికి రమ్మని యాహ్యానించెను. 

ష్ట్ర. మండుచున్న శ్మశానాగ్నివలె రూక్షఏక్షణమై యున్న 

యా యాగంతుకుని ముఖము మల్లన సపర్యలు చేసినంత నే అకస్మాత్తుగా 
మారిపోయెను. అతడు ఓక్కసారీగా వెన్నవలె కరిగి సాదరదృక్కులు 
(ప్రసరించుచు మల్లనవెంట నింటిలోనికి వచ్చెను. అతనికి మాచమ్మను 

చూపుటకు గూడ భయపడి వేరొక (ప్రక్కకు తీసికొనిపోయెను. అతనికి 
మాచమ్మనోటవచ్చిన కటువైన పద్యము బుద్ధిలో నున్నది. కాని యా 
యాగంతకుడు కానే యడీగ్ మాచమ్మయున్న" (ప్రదేశము తెలిసికొని 
యచ్చటికి వెళ్ళి యామె రెండుపాదములు పట్టుకొని భక్తి పురస్పరముగా 
నమస్కరించెను, 

అప్పు డద్భుత మొకటి జరిగెను. మాచమ్మ యష్పుడే నిద్ర లేచు 
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చున్నదానివలె మూసిన కన్నులు విప్పి చూచెను. అందరు జను లక్క.డ 

కూడియుండుట కొశ్చర్యపడుచు నంతమందిలో మంచముమీద పరుండి 

యున్నందుకు నేవగించుకన్నదావివలె సిగ్గుతో బెదిరి చూచుచు లేచి 
యిఠిట్లోని కేగెను. ఆమె దేహము బలహీనమై కంఠధ్వని సిరసించు శే 

గాని యెట్టి మార్చును లే క యామె తన (ప్రకృతి న్ నొందినట్లు కనిపించెను, 

ఆది కనులార చూచినవారి యాశ్చర్యమునకు మేర లేకపోయెను. 
కొందరు మా(త్రమా బౌద [శమణుని యవస్తకు జాలినొందిరి కొని పెక్కు 

రాతని దూషింప సాగిరి, అతడే లక్ష్మీ దేవివంటి మాచమ్మ కేదో. లేనిపోని 

శివము పూనించినాడనీ వా రభ్మిపాయపడిరి.కాని యందరును ఏకగీవముగా 

నాయాగంతుకుని వినయాతి శయముకో నుతించిరి. వురికొంద రతని 

(పథావము పొగడుటకును మాటలు రాకుండునంత పారవశ్యము నొందిరి. 
ఆ ఆగంతుకుడు వేములవాడ భీమకవి. అతనివాక్కు విపరీతమైన 

యాడంబరము కలది. కాని దేహము ధీర మైనదిగాని దృథమైనదిగాని 

కాదు, అతడు మికికలి పొట్టివాడ. బక్క_చీకి.స శరీరము. చాయ హొగ 

వారిన నిస్సువలె కందినట్లుండును చగ్మముమీద నూనె కారుచున్న 'ప్లేదో 
యసహ్యమైన మెరుగు క్రనపడుచుండెను. ముఖములో వర్చస్సు లేదు. 
ఎరుగని వా రతనీ జూచి ద్విజుడను కొనరు. భుజముపె యజోపవీతము 

లేదు. కేవలము పదునారేండ్లు నిండని బాలుడు. దీనుని వలెను" ఆతురుని 

వలెసు కొంచె మున్మత్తునివలెను చూపట్టును, మిక్కిలి మితభాషి! 

మల్లన యాతనికి చేసిన విందు సుష్టుగా కుడిచి కూర్చుండుటకు 
పరచిన చాపమీద వెన్నువాల్చి ని్నిదింపసాగెను. అతనికి బడలికకలి 

గినదనీ యందరు దలంచిరి. అతని మహ త్త్యము విని (ప్రసంగించుట 

కెందరో వచ్చిరి కాని వా రందరు హతాజలై నిలిచిసోయిరి. ఆ సాయం 
త్రము వరకు రోగ(గ స్తులు పిశాచ్యగ్ర సులు నచ్చటి కెందరో తిరుణాల 

(పాలవలె మూగిరి. కొని వారి కాతని దర్శన మబ్బలేదు. 

అంతటి సందడియందును చీకటి పడువరకుకూడ వేములవాడ భీమ 
కవి యా చాపపై ని దించుచునేయుండెను, 

Ay 



[గ్రడాద్వపములో నేడు ధనుర్విద్యాపరీక్ష జరుగును. అనాదిగా భరత ఖండ్ 

ములో ధనుర్విద్య కపారగొరవము కలదు. అది ధనుర్వేదము, ధనుర్విద్యా 
కొళలము వలననే భారత వీరు లనేయులై యుండిరి. [ప్రజలకు ధనుః ప్రజ్ఞ 

దర్శించుట సర్వముగా నుండును, 

యువరాజు రాజేం(ద్రదేవుడు ధనుర్విద్యాపారంగతు డని (ప్రతీతి 
ముందుగా వ్యాపించెను. అతని దాకీణాత్యమి(తులుకూడ తద్విద్యా |ప్రవీ 

ణులను (ప్రసిద్ది కలదు. వా రందరుగూడ నేడు విద్యా పరీక్షకు అభ్యర్థులుగా 

సుందురను ఏ వార్త పురమున వ్యాపించినందున (ప్రజల వ్యగత యెక్కు 

వయ్యెను. 

“దూరప్పకొండలు నునుపు మన వేంగీవీరుల నె న అపొ 

రము” అని కొందరనుచుండిరి. మరికొందరు చోజల నేర్చు అద్వితీయ 
మని ముందుగ పొగడుచుండిరి, ఇట్లు (పేకక జనములో పరిపరి విధము 

లగు నభిమానములతో వాగ్యాదములు "పెరిగి మధ్యమధ్య చేతులుకూడ 

కలియుట తటస్టించుచుండెను. రాజభటులు నవ్వుచు నట్టివారిని విడదీయు 

చుండిరి. 

ఆనాడు వెనుకటివలెగాక రాజభటుల (ప్రతీదింధము లెక్కువగ 

నుండెను, (ప్రజలను నియమిత స్థానములు దాటి యొక్క యడుగైన 

ముందుకు రానిచ్చుటలేదు. ధానుష్కుల బాణములు లక్ష్యము తప్పినచో 
(పేక్కులమీద సడకుండుట కీ కఠిన శాసనములు పెట్టిరి, 

నియమిళుడై న యొకానొక రాష్ట్రకూట (ప్ర పముఖుని యొద్దనుండి 

రాజము[దిక గల యనుమ తీవ, త్రిక లేనివారు ధనస్సు నంబులు “ధరించి 

రంగములోనికి రా వీలులేదు, అట్టివారు (పేక్షకులలో నుండుటకు మొదలే 
పనికిరాదు. అనుమతి పతికలు తమ కనచముల సై స్పష్టముగా కనుసడ్రు 

నట్లు ధరించియే యువరాజును అతని మిత్రులగు కరుణాకర తొండమాను 

డును జయగొండరును స్వయముగా మిల్లునంబులు ధరించి వచ్చిరి, అ'ప్లే 

భక్తీ క్రీ వర్మయు కుమారస ప్పకములో మల్లిష్ప కొక మిగిలినవా రార్డురును 
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వచ్చిరి. వేంగీధానుష్కులలో (ప్రసిద్ధులలో పేర్కొ-నదగినవారిలో నిత 
రులు నెల్లూరు బిజ్ఞన, చంద్రాదిత్య దండనాథుకు, అద్దంకి అనవేమారెడ్డి, 

ఆసాకు (ప్రధాన పరీక్షెధికారిగా రాజరాజనరేం(దుడే స్వయముగా 

నుండగలడని ముందు | పకటించిరి. జను లందరును రాజరాజును నిషా 

క్షీకబుద్ది యెరిగినవారు గనుక వేంగీవిద్యను మెచ్చుకొనునో చోళవిద్యను 
మెచ్చుకొనునో చూడవలె నసి కుతూహలముతో వేచియుండిరి. (పభువు 

రాక కొరకు జనసమూహ మంతయు వ్య(గతతో నిరీక్షించుచుండెను. 
రాజరాజు నియమితకాల మన్నడు నతి,కమింపడు. ఆవేళ సమీ 

పించినది. ఐనను ఆవలిదరిని రాజనావ బయలుదేరిన జాడ పొడకట్ట లేదు, 

జనములలో నాశాభంగము చూపట్టి (పారంథించెను, ధానుష్కులు పరీక్షకు 

నిర్ణీతమైన రంగమునకు చేరుచున్న ందున మరల జనము వారి వేడుకకు 

భంగ "ముండదని సంతోషించుచుం రి. 

ఇక సెక యరిగడీయకు నిర్రీతకాల మనగా వైతాళికుడు శంఖధ్వని 

చేసి యిట్లు వబ్దియ _పెగ్గడల (పకటన చదివెను, 

“ శ్రీమన్మహా రాజాధిరాజ రాజపర మేళ్వరులు, (తీభువనాంకుళ 

రాజకంరీరవులు, పరగండ భై రవులు, సర్వలోక్యాశయ (శ్రీ విష్ణువర్ధన (శ్రీ 
రాజరాజపరమ (దిహ్మ జ్య 'నౌరాయణులు ఈనాడు కరగ. 

ఈ పరీక్ష తిలకించుటకు వేంచేయ వీలులేశక సరీక్షెభారము వారి దండనా 

థధాగణులగు శ్రీ నృపకామ దండనాధులయందు న్యాసము చేసినారు 

కనుక (శ్రీ నృపకామదండ నాథుల పరిష్కారము (శ్రీమఃద్రాజ రాజమారాం 
డుల పరిష్కారముగా భావింప వలసినదిగా ఆజ్ఞాపించుచున్నారు, ్ట 

ఆ పిమ్మట నిర్షీతసఘయమునకు పరీక్ష ప్రారంభించెను, 
ముందు దూరమున స్టిర వై మైన లక్ష్య మొకటి పెట్ట దానిని భేదింస 

నియమించిరి. ధానుషమ్కు లి రాక రిత ర్వాత నొకరువచ్చి “యచ్చట నిర్హీతులై 
నిలిచియున్న నై న యోగివలకు తమ తమ నామాంకీత బాణములు న 

చూపి యా పీమ్మట నవి (పమోగించుచుండిరి. 

అభ్యర్థుల విండ్లలో నెన్నియో భేదములు కలవు. అన్నిటిలో 

వేంగీదనున్నులు వటిష్టములై నని, పశ్చిమభూములవారివి ఆంతకం" పె 
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కొంచెము సన్నముగను దీర్హ ముగన్స నుండెను, దాకీణాత్యుల వింద్లు 
మూడుముక్క లతికినవి కనుక చిత్రాక్రారము కలిగియుండెను. వానికి 

మూడుపంకలున్నందున వారా ధనుస్సులు (పయోగించుచున్నప్పు డెల్లను 

(పేకకజనము “శ్రిభంగి__“మువ్వంకిఆని వినోదముగా కేకలు వేయ 
సాగిరి. ఒక్కొక్యమోరు “కుద్ది 'నామముకూడ ఉచ్చరించుచుండిరి. కాని 

ప న వంకర బాణ్యపయోగమునకు సంక్రమింపలేదు. 

యువరాజుభాణము గాని జయంగొడరుబాణముకాని కరుణాకరుని బాణము 

కాని మరి ఇతర దాకీణాత్యుల బాణములు కొని యొక క్కమారై నను 

లక్ష్యము తప్పిఫోలేదు. అది చూచినకొ అదియు జనులలో పరిహాసధ్వనులు 

పశమింపసాగెను, 

పాశ్చాత్యుల బాణములు దాక్షీణాత్యుల వానివలె గావు. అవి తర 

చుగా లక్ష్యము తగులక పైనుండి దూరముపోవుట తటస్టించినది, 

వేంగీరాజప్పుతుల వాణములుకూడ లక్ష్యము తస్సుటలేదు, కుదూర 

స _ప్ప్తకములో కాముని ధను పయోగకొళలమును సామంతులలో నెల్లూరి 

బిజ్ఞనదియు, దందనాథులలో చం(ద్రాదిత్యూనిదియు, (గామా ధికారులలో 
అద్దంకి అనవేమారెడ్డినియు ధనుర్విద్య అతీశయముగా నుండెను. వారండ 

రిదియు బహు దృఢ ముష్టి, వారి బాణములు తగిలినప్పు డెల్లను లక్ష్యముగా 

నుంచిన ఫలకము ఎగిరి దూరముగా పడి పోవుచుండెను. గ మరల సరి 

చేయులో పల నాలస్యమగుచో వేంగీపేక్షకులు వాది వ్ద్యా విశేషమును 

పొలికేకలకో మెచ్చుకొనుట కవకాశము కలిగెను. వారిలో నెస్వరు రంగ 
స్థలము ముందుకు వచ్చికను జనులు జయజయ నినాదములు చేయ 

సాగిరి, 

అంతట దూరపాత సరీక్ష ప్రారంభించెను. వేంగీవిండ్లు దృఢమై 
నవి కాని నార తక్కువ. వానికి బాణములను దూరము పంపగల బిగుప్తు 

లేదు. ఈ పరీక్షలో నా విండ్లు పూర్తిగా వెనుకదిడిపోయెను. పాళ్చాత్యు 
లయు దాక్షీణా ళ్యులయు.బా ణము లవలీలగా బహుదూరము పోన్సదుండెను 

కాని వేంగీవారి బాణములు ఎంత యాకర్ణాంతముగా తిగిచి వదలినను 
ఆంతదూర మనుగమింసతే కున్నఏి. కామునిదియు చంగదాదిత్య దండనా 
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ధునిదీయు ఏండ్లు అట్లు బలవంతముగా లాగుటలో విరిగిపోవుట కూడ 

తటస్థించెను, 'అట్టియెడ మరియొక ధనస్సు తెచ్చుకో వలసి వచ్చెను, 

దూరపాొత పరీక్ష “కేవలము పొళ్ళ్చాత్యులకును వొ "కీణాత్యులకును గానే 

పరిణమించెను. వేంగీ (పేక్షకుల యుత్సాహము తగిపోయినది. 

ఆపై బాణలాఘవ పరీక్ష [పారంభమయినది. అందులో మరల 

కాముడును 'సెల్లారు బిజ్జ్ఞనయు తమ బాహులాఘవముల వలనధనస్సులలో 

లేని తామవము పూరించి మరల జనముల మెస్పుపు పొతువైరి. లాఘవ 

(పదర్శనములో దీర్హ ము కక్ష పాశ్చాత్య ధనసన్సులు నిరుపయోగము 

Songs మరి యిక “నో; వీరుల చాపముల నుండి బాణము ల(పయత్న 

ముగా పుట్టి నలువంకల వెదజిమ్ము దున్న ట్లు కన్సించెను, అందును యువ 

రాజుమిత్రుడు జయంగొండరు అందర్ నతిశయించెను, 

ఇంతలో గొంత విరామ మేర్చడెను. నృప కొమదండనాధుడు 

వజ్జియ (పెగ్గడలకో సంభాషించెను, 

నృప : ఈ ha ధనస్సు అద్భుతముగా నున్నవి. ఇవి 

వెంటనే తెప్పించి మన స అ నికుల చేత సభ్యాసము చేయించవలెను. 

వజ్జియ : ఇప్ప టిక్ సంవత్సరమునుండి నేనిది సూచించుచునా షన 

ఇక్కడి సౌమంతులకు దండనాధులకు నిది రుచించుట లేదు. ఆ ధన 

స్పులు మనవారి దృఢ ప హస్తముల కంద నాగ వందురు. ఏమి చేయవ 

లెనో తో పకున్నది. 

నృప: మీకు నేను చెప్పవలెనా? దాక్షిణాత్య ధనుస్పాధనము 
చేయని వారిని కఠినముగా దండింపవలెను. ఆ ధనస్సులు ధరించిన సైన్య 
ములు మనసై న్యములను దరిచేరనీ శుక దూరమునుండియే మట్టు పెట్టును. 

వజ్జియ నృపకాముని యభి సాయముతో నేకీభవించి సంతకు 

వచ్చిన దాషీణాత్య చాపము లన్నియు కొనిపించి యాయుధాగారమును 

చేర్పించి మరి యనేకము తెప్పించుట కు త్రరువు లిచ్చితి ననియు, 
వానిని పూర్వాచార పరాయణు లగు నీ మూర్భాం ధ్రు లచే వాడుకలో పెట్టిం 

చుట కష్టతరముగా నున్న దనియు పలికెను, నృవకాము డాశని నగ్గించెను, 
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ఇంతలో విరామ మైసోయినది. అప్పటికి చలలక్ష్యళఇదనము 
ఆసాధ్యలక్ష్య దేధనము మాత్రము మిగిలిపోయెను. 

చలలక్యుభేదనములో వేంగీధానుష్కులును, దాక్షి ణాత్యులును సమా 
నముగనే (ప్రాపీజ్యము చూపిరి. అందులో కాముడు,కరుణాకరుడు, జయం 

గొండరు ముగ్గురు నతిశయించిరి, యువరాజ రాజే.[ద్ర దేవుడు కుడి 
యెడమగా వారితో తులదూగెను, 

అంతట ససాధ్యలక్యభేదనము [ప్రారంభ మయ్యెను, ఇందులో 
నన్ని టికంటె నైపుణ్య మెక్కువ కావలెను. ఒక వస్తువును చూచిపిమ్మట 

కన్ను లకు గంతలు ja దానిని బేధింపవలెను, ఆద్దములో జూచిన 

ప్రతిబింబమునుబిట్ట లక్ష్య: ము జేధింసవలెను. కనపడని వస్సు వును శబ్దము 

నుబట్టి కొట్టుట శబ్దవేధ, ఇట్టవి మొదలుగ ననేక విధములగు న సాధ్య 

లక్ష చేధనము సొగుచుండెను. అన్ని టిలో కష్ట సాధ్యమగు గ్ పరిశ 

మలో యువరాజ రాజ జేశద్ర దేవుడందర నతిశయించు an 

దీనితో నేటికి పరీక్ష యంతయు పూ ర్హీయగును, ఇంతవరకు 
నెట్ట (పమాదమును లేక గరిచిపోయెను. ఈ యవసానసమయమున 

రాజభటుల జాగరూకత యించుక సడలెను. రంగభూమిలోకూడ నొక్కిం 

చుక [క్రమభంగములు (ప్రా పమయ్యెను. అట్టి వధికారులు సరిచేయ 

వలసి వచ్చుచుండెను, 

ఆ తరుణమున నొక (పపూదము సం ప ఆప్పుడు యువ 

రాజును కుమార స _పకములొని యార్లురు పుతులును మాత్రమే 

రంగస్టలములో బాజప్రయోగము శేయుచు.డిరి. ముందు రెండు బాణము 

అక్కడ చే చేరియన్న (బాహ్మణ సమూహము మీదికి బోయెను. 

“రాజేంద్ర దేవా మరల మరల (బ్రాహ్మణులను గొట్టుచున్నా 
వమీః” 

కొముడు ఈ మాట అనుచు బాణప్రమోగము చేయుచున్న యువ 
రాజరాజేంద్రదేవుని చేయి చప్పున పట్టుకొనబోయి కదలించెను. దావితో 
లక్ష్యత తప్పి యువరాజ చాపవినిష్కృళ మై యా బాణము (బ్రాహ్మణ 

బృందము మీదికి తీవ వేగముతో బోయెను, 
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వ్యవధానము లేకుండ నీ విధముగా మూడుబాణములు (బ్రాహ్మ 

ణులమీదికి బ్లో వుటబయు, (బాహ్మణులం దొకడు బాణహతుడై పడిఫోపు 

టయు తటస్టించెను. హాహాకారములు బియలుదేరినవి, మహాసముద్రము 
సల లేచిన" జనసమూహము నాపుట రాజభటుల క సాధ్యమయెను, 

ఈ బాణములు తప్పుటకు కారకులెవలు? కుమారస స పకములో 

నార్లురును రాజేర్య! ద దేవుని బాణములు మూడు లక్ష్యముతప్పి యట్లు 

బ్రాహ్మణులపై కి బోవుట తమ కన్నులార జూచితి నుసిరి, యువరాజు 

తాము _పయోగంచుచున్నప్పుడు కాముడు చేయి పట్టుకొని కదిలించినందున 
లక్మము తప్పిన బొాణమొక్కటి తప్ప మిగిలిన వేవియు దనవి బ్రాహ్మణ 

బృందము వంకగూడ బోలేదని దృఢముగా వాదించెను. రాజపుత్ర 

షట్కము అవి మూడును రాజేంద్రునివే యని వాదించిరి, 
జాగరూకులై పరిశీలించుచున్న నృపకాముడును వజ్జియయు, 

ముదటి రండు బాణములు యువరాజువి కొ వనియు కపంతతము 

మాత్రము కాముడు కదిలించి నందున యువాజుదే యటుపోయె ననియు 

స్పష్టము చేసిరి. 

కాము డంకట తీ వముగా వాడించెను, రాచేం(దదే దివుని ముఖము 

కోపముతో నెర్రవారి _సళయార్కబింబసదృశ మగుచుండెను. కరుణా 
కరుడు జయంగొండరు యువరాజు కిరుపార్శ్యముల జేరి యాత నిశాంతింప 

జేయుచుండిరి. 

ఏది యెల్లున్నను యువరాజు ధనుస్సునుండివెడలిన చివరి బాణ మే 

న త్రినన్ని దషణబాహు వులో గిగబడిపోయెను, 

(బాహ్మణబృందములో పడిన మొదటి రెండుబాణములను రాజ 

భటులు ఇంతలో నేరితెచ్చిరి. అవి రెండును జూడగా యువరాజనామాం 

కితములై యుండెను. మూడవ బాణము ఆ (బాహ్మణుని బాహువుసుండి 

శస్త్ర వై ద్యుడుద్దరించుచున్నా డని భటులు నివేదించిరి, 
వజ్జియయు, నృపకాముడును ఒకరి ముఖము లొకరు చూచుకొనిరి, 

జనసమూహములో యువరాజు (బ్రహ్మహత్య చేసినాడని గుసగు 
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రాజేం(ద్రదేవునికి కోపము పెరిగిపోవుచుండెను. 

ఇంతలో నృపకామదండనాధుడు పరీక్ష చాలింప నాజ్ఞాపించెను. 

మిక్కిలి వృద్దుడినను దృఢ మైన కంఠముతో నాత డు త్రీర్ణుల నామములు 

వరుసగా ప్రకటించెను. ఆ అందులో సహస. లక్ష్యభేదనములో యువరాజ 

రాజేంద్రదేవుడు అద్వితీయుడని స్పష్టము చె చ సన్ను 

పరీకిఫలితములు వినిపించిన పిమ్మట యువరాజభటులు తెచ్చిన 
బాణములు రెండును చేత నందుకొని వానిపై నున్న తన సామముచూచి' 

తన కన్నుల నమ్మలేకపోయెన్స. “మోసము” అని పఖృకొరుకుచు 

పూత్కారళబ్దము Drs పబ్దియయు, నృపకాముడును, “యువరాజా ఆ 

బాణములు నివి కావు” అనిరి, . 

కొని జనసమూహము వేరుగా తలచెను, ఈ .వృద్ధామాకక దండ 
నాధులు యువరాజుమీదీ యభిమానముచే సీవిధము పక్షపాత వచన 

ములు పలుకుచున్నారు. యువరాజు త 3. యువరాజే 

ద్రహ్మ హత్య చే సెను__యువరాజే బహ్మ హత్యచే సెను, జనసమూహము 
కన్నులార చూచినది కొదనిన నమ్మగలదా? 

ఆ జనవాక్ణము భాలించుచు యువరాజు సిగ్గుతో తలవంచుకొని 

వజ్జియ, నృపకాములవెంటి ద్రాహ్మణ సమూహమునొద్దకు వెళ్ళెను, 

డిహ్మఘ్నుని ముఖము చూడరా దని (బాహ్మణులు కొందరు తొలగరి. 

న త్రినన్ని బాహువునుండి రాజవైద్యుడు బాణము లాగి పొంగి 

వచ్చుచున్న ర క్రప్రవాహము నా నాపి కట్టుకమైను. నన్ని దేప హము మిక్కిలి 

సీరసించియండెను. కాని యతడా బాధ నెంతయో అడచుకొని శాంతమగు 
ముఖముతో నుండెను, యువరాజరాజేం[ద దేవుడు నన్నికి థ క్రి పూర్వక 

ముగా నమస్కరించెను. 

“నా బాణమే మీకు తగిలినది. కదలించినాడు; కమింపుడు.” 
నన్ని యాదరముతో యువరాజువంక జూచి, “నీ తప్పు లేదు 

ఆయుష్మన్, నాప్రారబ్దమె సుమా!” అనెను. 

నన్ని యంతకంతక్షు &ణించిపోవుచుండెను, ముఖము క్రళావిహీన 
మగు చుండెను. అతనిని వెంటనే సారంగధర మెట సళిఘారామ ములోని 
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వైద్యశాలకు బంపుటకు రాజోద్యోగులు అన్నియు నాయ త్రపరచిరి, 
అందుకు ళివిక ర. మూర్చితుడైన న త్రిబాహ్మణుని అందు పరుండ 

బెట్టరి. ఆ శివిక బయలుదేరెను, 
టై 

“దినిని చూ యింటికి వెంటనే చేర్చి సా గృహవై ద్యునిచేత స్ 

(బాహ్మణునికీ చికిత్స వేయింప్పడు!” అ జని నజ్జియ నె యోగికులకుజె స్పెను. 

ఆందుకు వారందరు నిర్దాంత పోయిరి. కాస్ వజియ (సెగ్గడ యాజ్ఞలు 

పొలింపవలసీన వే. వశ్రి బ్రియయాజ్డలు ఆజ్జలవ వలె కని ప్రచవు; " అజ్ఞాకంఠము 

(సయోగింపడు. అయినను ఇతరుల థ్రీ ద్రాజ్ఞ లక మె నెక్కుప శ్రద్ధగా 

ఆత్తరశః వెలింపవలెనని నా రంద కరుగుడురు. కసుక అస్తై చేసిరి. 

పజ్జియ కండ్లు మూసికొని కరుణాకరతొండమానుని బిలిచి యానాటి 

విద్యా (ప్రదర్శనముసంగతుబు సంభాషించెను. (బ్రాహ్మణసమూహములో 

పడిన రెండు జాణములును నన్నివాహువుసుండి యుద్ధరించిన రక్తసి క్త 

మగు నా బాణమును తెప్పించి వేరుగా కోశములలో పెట్టించి తనము డిక 
చేసి ఇంటికి పంస పలసినదని రాష్ట్రకూటుల కా; శ్లాపించెను, 

రాజమహే | ధప్పకమంక టను యువరాజు (బహ్మ హత్యచెసినాడని 

కల్తోలము (ప్రాకిపోయెను, చోళరాజ్యమున  పెరిగినవా రెంతకైనా 
సమర్దులే. వణ్లియయు సృపకొముడును ప పహంతకునియెడ పక్షవొతము చూపు 

చుండుట దుర్భరముగా 3 నున్నది, యువరాజనామాంకిత బాణములు (పక్య 

క్రముగా కనుపడుచుండగా కుమార షట్కము చూచినదికూడ నమ్మక 

పోప్పటా”? ఎంత సాహసము! 

పబ్య పెగ్గగ మందిరము మును గృహ మనుటకం"పె చిన్న దుర్గ 

మనుట యు క్రతరము (ప్రశానగృహము. మూడంతస్తుల మేడ. కాని 
దానికి ఆనుబంధముగానున్న యితర గృహముల మధ్యనుండి బయటికి 

సది కనుపించదు, విశాలమై నస యావరణముచుట్టును ఉన్నతమగు శిలా 

(పాకారముకలదు, దానికి నలుదిక్కుల తత గోపురద్వారము ములే కొక్ష 

11) 



82 నారాయణ భట్టు 

చిన్న ద్వారములును కొన్ని గలవు; అందులో కొన్నిటనుండి లోనికి 

బోవుటకే యనుజ్ఞకలదు. మరికొన్నిటినుండి బయటికి వచ్చుటకు 

మాక్రమే యనుజ్జ యిత్తురు, 

వళ్లియ రొజకార్యములు ఎక్కువ భాగము ఆ గృహ మునం దుం 

డీయే నిర్వ రించును. ఎందరో కరణములు పష్మతికలు (వాయుచు నిరంతర 

మొక శాలలో నుందురు, మరియొక శాలలో రాజభటులు రాత్రిందివళు, 

జాగరూకులై యుండి యావరణ యంతయు రకంచుదురు,. ఒక గజము, 

కొన్ని యుత్రమాళ్వములు సనేకశిబికలు రెండు పల్యంకములు నచ్చట 
కలవు, 

ఒకపక్క చక్కని లీలోడ్యానమును దాని మధ్య నొక వాపికయు 
నున్నవి. మరియొక (ప్రక్క నున్న గోష్లము బస సుందరమైనది. అందు 

లోని గోవులు అనేకములు, అవి అననా శాతులవి, అందును కపిల వర్షము 

గల యొకానొక దేనువు జగన్మోహనముగా నుండి కామధేనువు అవత 
రించిసట్లు కనుపట్టుచుండును, డాని పాలు వజ్జియ హావ్యకవ్యములకు 

మాత్రమే యుపయోగించును, వజ్జియకదియే తల్లి అదియే ముద్దుల 
కూతురు. ఉదయమున లేచి వజ్ణియ దానిని దర్శించును, 1 

మింటికి య గోష్టమనకు బోయి దానిని మరల దర్శించును 

వజ్జియ ధర్మపత్నియే యే దానిని ఫోషణ చేయును; పాలు తీయును. en 

వణ్టియయింట రాజథోగము దివ్యభో గము సాగుచుండెను ఇతరగోవుల 

క్షీరము గోపాలకులు తీసి ఉదయమునను సాయం(త్రమునను చాతుర్యర్హ్య 
(ప్రజల కందరికి నాదరముకో సంచిసె we కొందరు రోగులు, పసి 

పిల్లల తల్లులు, వజ్జియ ధర్మపత్ని సోమిదేవమ్మగారి చేతిమీదుగా ఆ పాలు 

కావలె నని యాచింతురు. ఆమె చేతిమీదుగా నిచ్చిన గోతీరము లాగించి 
నచో పసిపిల్లల జాడ్యము అనేకము లువళమించు నని పిల్లల తల్లులకు 

విశ్వాసము 'కలదు. అట్టివారు వచ్చినచో వజ్జియ సోమిదెవి వేంటనే వచ్చి 
యాదరముతో వారికి కొవలసిన ప్రొ లందిళ్చి యా పిల్లల జాడ్యము తెలిసి 

కొని విశేషానుభవమువలన నెరిగిన ఓికిత్సకూడ చెస్పును. మరియు నా 
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గోశాలలో రెండు వృషభరాజములు నందికేశ్వ్యరుని స్మరణకు శెచ్చునవి 
కలవు, 

వజ్జియమందిరములో అతిధిశౌాఅ యొక టున్న గి * ఆందు(ద్రాహ 

లెవరెప్పుడు వచ్చినను వారి కాతిధ్యమునకు క ఎప్పుడు 

తివి? ఎందుకు నచ్చితివి?___ ఇట్టి (పశ్న లచ్చట నడుగరు. సర్వవిధముల 

వారీ స్నాన సంధ్యాది క కర్మలకును, కం ల. కును, విశాంతికిని సౌక్ష 

ర్యములు సేవకులు చేయుదురు, ఎందరు వచ్చినారను లెక్కబేదు. 

(బాహ్మణపూజవలన వజ్జియ తాను ధన్యుడై నట్లు భావించునుగాని ఇందర 

కాశయ మిచ్చుచున్నానని తలపడు, 

వజ్జియపెగ్గడ స్వయముగా నగ్నిష్టో మాది క్ర తువు అనేక మొన 

రించెను. సీదా పురోడాక పవిత్రవ పడు, తనవద్దకు వచ్చిన విద్యాంసు 
లను, అందును ముఖ్యముగా వేస వేవాంగవిదులను, సోమయాజులను 

శేషధన మిచ్చి సన్మానించును, 

ఆత డా విధముగా నొదరించునది యొక్క (బాహ్మబులనే కాద్లు, 

ఆ యింటికి వచ్చు నర్జులు నానావిధములవారు. మన మెన్ని రకముల 

యాచకుల నెరుగుదుమో అందరు నచ్చటకు వచ్చుచుందురు. బౌద్ద శ్రమ 
బులు దిగంబర్ జైనులు, పెద్ద -కుంకుమ బొట్టులు పెట్టుకొనిన భూత 

వైద్యులు నక్కడ కనిపించుదురు. తంబురా పట్టుకొని పాటలు పాడుచు 

వచ్చు హరిదాసులు, హరదాసులు, కుంటివారు, (గుడ్దివారు, మూగ, 

చెవిటి, న త్తివారును వత్తురు. నెమిలికన్నులు ధరించి జేగంటలు కొట్టు 

కొని వచ్చు చెంచుదొరలు, (తాచుపాము నాడించు నాగరాజులు, ముం 

మంతట బొట్టు పెట్టు కోయవొరలు, అడవిదొరలు, బుడబుక్కలవారు, 

నూనెగుడ్డ ఇవారు, దొమ్మరులు, మందు లమ్మువారు, బుట్టలల్లువారు, 

భట్టులు, “వివ్రవినో దులు, పగటి భాగవతులు, జ్యాతిషకులు, శాకునికులు, 

సొముదద్రికుణు__ అందరు నిరాఘాబముగా లోనికి వెళ్ళుదురు. వారంద 

రును తృ ప్రినొందిన ముఖములతో బయటికి వచ్చెదరు. కాని లోపలికి 
వెళ్ళిన వా రందరును మరల నదే విధముగా బయటికి వెచ్ళదురో, మరి 
యెట్లు వెళ్ళుదురో మాత్రము పరీక్షించు నవకాళ మెవరికి నుండదు, 
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తూఠ్చున నున్న స న త్రినన్ని శివికను లోసలి 

విశ్రాంతి భవనము లోనికి సేవకులు తీసికొని వెళ్ళిరి. అ (పక్కనే 

సమస్త స స సౌకర్యములు గల చిన్న చై వైద్యశాల యొక టున్న దీ. అందులో 

సమర్దులగు వైఖొసన వైద్యులు, పరవా రకులు సిద్దము నుండిరి, వ 

నన్ని స్మృతి ఇ తప్పి యుండెను. మ శరస. సుఖ మైన పర్యంకము 

నళని బరుండబెట్టించి |క్రీకాద్వీపములో బాణము లాగి కట్టుకట్టిన రాజ్ 
వైద్యుడు పంపిన ష్మత్రము చదువుకొని యప్పు డవసర మైన నాడ్యాదిక 

పరీకేలు, నుపచారములు చేసీ యచ్చట చెట్టి సంది యు లేకుండునట్లు 

నియమీంల్రిరిం నన్నీ వెంట వచ్చిన రాజభటు లాతసీనీ వె వైద్యుల కప్పగించి 

యక్క-డ నున్న కరణమువలన వర్ణిత చిహ్నము లన్న యా (బ్రాహ్మణు 

నచట చేర్చినట్లు పత్రము పొంది శివికతో వెడలిపోయిరి. 

ఆ సాయంకాలము వజియ యింటి వ వెంటనే యథ్మాపకా 

రము గోష్టములో కపిలదర్శనమునకుగూడ బి వక ముందు? వైద్య 

శాలకు సన్నీని చూడబోయెను, నన్ని కింకను స్మృతి రాలేదు వైద్యు [ను 

విచారింపగ్కా వారు నన్ని గాయము ఆంత పెద్దది కాదుకానీ, విశేషము 

రక్తము (సవించినందువలన దీక్కి-లి సీశసించియుండి ననియు, (పాణా 

పాయ ముండ దని యూహించుచున్నా మనియు be an అ క 

ణునికి స్మృతివచ్చి, మాట్లాడుస్టితిలో నున్నయెడల నే వేకక తనకు 

తెలుప బరచి, వజ్లియ దోషమునకు బోయి యా పిష్ముట న 

దానముచేయు నాభ్యంతర మండిరమున శేగెను, 

వజ్లియ మహాధర్మాళ్ముడని పేర్ముమోగినవాడు గాన నాత ౨౦టికీ 

వచ్చు చే అర్జు నెందరో వాకిట గుంపుబు కూడియుండిరి. ఆ శాల 

నొక 

రొక్కరినే లోనికి వదల ల జొచ్చిరి. హకిట నున్న వారికో మేము Pe 

మేముముందని లోనికి బోపుటకు పోరాట మారంభి చెను, ఆ పోరాటము 

భటులు సద్దుచున్న యంతరము చూచియొక కొందరు తండముగా లోనికి 

కోసికొనిప్రోయిరి. అందుళో నొక బ్ బౌద్ధ శమణుడుగూడ నుండెను. 

ఆంత యా(త్రము ముకో వచ్చిసవార నందరిని చిరునవ్వుతో పాటు 

లోనికి నణియ నేని న పిమ్మట ద్యారపాలికు లా యాచకుల 
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(శమణని వంకనై న జూడకపోయినందుకు నాశడు సౌగతదర్శనములు 

చీంతించుచు నిలివిపోయెను. మిగిలినవారి సండరిని బంపి, యానాటి కరి 

సంభావన పూర్తియయిన దని భటులకు చెలుసగా వా రొ ద్యారము జం 

దించిరి. 

అంతటి వజ్రియ (శ్రమణుని వంక తిరిగి యతనికి గూర్చుండ 

ననుజ్జ యిచ్చెను. ఖ్ 

గు ప్రదానముకో సత్కరించి వజ్హివు వడివడి బంపివేసెను. కొని యా 
“ty 

“ తిళరణములు తిరిగి తిరిగి జపించుచునా న్నావు. నీసంఘ మట్లున్న 

దేమి?” అః సత్ణియ (పళ్నించెను. 

Wy సంఘస్థితి మి మిక్కిలి యపాయకరముగా నున్నది.” 

మాటలు విని వజ్జి'ను మిక్కిలి సిచారము చూపి, యతోనిని 

హూ ధోజనముచేసి పిమ్మట సం 0ఘస్టితి సవి స్ట రముగా జెపి ప్పిన ననో నా 

విషయము విదారించి, సరిచేయుటకో యత్నింతునేని చేప్పి సంధ్యాదికృత్య 

ములకు వెడిలిపోయెను. 

ఆ బౌద్దశ్రమబుడు.. ఛీజ్ 
వి 9యవద్దనుండి రమ్మని సం దశము వచ్చెను, తాంబూలచర్వణము 

చేయుచు "వజ్జియ యస్పు డేకాంతముగ నుండెను. వజ క్రయ తాంబూలము 

లోని కుంకుమ క కర్ఫూగముల వాసనలకు సేచ్చట వెలిగించిన 
యగరుగంధము ది యా గది దివ్యగంధముతో వోసించుచుండెను, 

అచ్చట నా (శ్రమణుడు భికు ధర్మము అన్నియూ మాని మహ్మోపధానికి 

సామాన్యోద్యో గి చూపు వినమఏధేమళకలతో నమ; స్యరించి నిలుచుండి 

మాటాడడొచ్చెను, 

ఆ (శ్రమణును ముఖ్యనుగా సారంగధరుని మెట్టి సంఘారామము 

సంగతుఎవ్కవ (పస సావించెను. మల్లప్ప సంఘారామములో చేరిననాటి 

నుండియు, ఏకొదశినాటిరా శ్రీ పూజ్యాపసంగాదు లన్నియు బూస్మగుచ్చి 

సట్లాతడు వివరించెను ఆ రాత్రి యార్లురు మనుష్యు లెవరినో శవాకార 

ముగా నున్న వానిని, బంధించి సామానుకొట్టులో వేసినా రనియు నత 

డెవరో యెంత [(పయత్నించినను శెలిసికొనజాలక పోయితిననియు తెలియ 
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జేసెను. “దెబ్బతినిన మరునాటి కే మల్లప్ప రాజకునూరుడు స్వస్టుడయ్యె 

గాని మిక్కిలి యపాయకర మైన స్థితిలో నున్నట్లు వైద్యులు తెలుపు 

నా ప్పులను జూడసీయకున్నారు. కోని యశ్వవ 6 గకలు, క్ వ రకులు 

ఇత్యాదు శెందరో సంఘారామములో విడిసియున్నవారు ర్యాతు లాతని 

నిరాకేసముగా దర్శించుచున్నారు, మరియు కొన్ని రీసముల వరకు నత 

డా సంఘారామములో రోగిననే యుండునట్టు తోచుచున్నది, క ఇట్టి వే 

యెన్నియేని విశేషము లాతడు (పైగ్గడ శెరిగీంచెను. 

ల 

పై ంధవులగు నశ్వవ ర్త రకుల విషయ మే మసి వణ్జియ ప్రశ్నిం 

చెను. “వారు నిజముగా సింధు స దేశమువారు కారు, భి ధారావర్దునీ చక కూట 

ములో నివసించువారే అయినను వారి జాడలు మాత్రమ కని పెట్టుట 

కష్టనాధ్యముగ నున్నది" అనెను, 

“నురియు సంఘారావుములో నీ మధ్య తాం|త్రిక క్రియలు ఆచరిం 

చుట యెక్కువై నది. అవి సారంగధరుని చైత్యమునకు సమీపములో 

సున్న యావృత (పదేశములో జరుగుచున్న ని, అచ్చటికి వివిధ సమయ 

ములలో, నక్కలయు, కుక్కులయు, చిత్ర చిత్ర పకులఅయు శనములును 

శల్యములును చేరు. చున్నారు, మనుష్య కపొాలములు చేరుచున్న వి. మధ్య 

ఘటము లందు దేవతా తృ పీకి పుష్కలముగా వినియోగించుచున్నారు. 

అవిసినూనె దీపములు వెలిగించుచున్నారు. మేక వెర్మకుకలు అయఃపా తి 

కలు నుపయోగించుచున్నారు. (గంథాలయముల్ ని శల్య తంత్రము 

(పతులు అనేకము (వాయించుచు ఆ (క్రియల వినియోగము రహస్యముగా 

ర. పట్టణములో భూత చేష్టలకు అక్కడి తంతులే కారణ 

మని నా విశ్వాసము ము!” అనియు జె పెను. 

వజయ యా మాటలు విని, నిర ర క్యస్వరదుతో పట్టణములో భూత 
జ 

చేష్టల స సంగక యేమని (పశ్నిం చెను. 

“పట్టణములో పలువుర యిండ్లలో నాకస్మిక ముగా చిత్రదిత్ర 

వ్యాధులు ప్రదిలుచున్న వి, వానికి సంఘారామభిక్షువులు పత్రి క్రియలు 

చేయుచు పేదలలో విశేషగౌరవము పొందుచున్నారు. మరియు చీన్లాదేశీ 
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యుడగు మహా సిద్దుడ్లు ఇప్పుడు కళంగములో నున్నాడట. అత డల్ప 

కొలములో విజయ యాత్రకు రాజమహేంద్ర పురము ris 

“పట్టణములో ముఖ్యుల యిండ్లలో స్రీ భూత చేష్టలు (పొకినవా?” 

“పావులూరి మల్లనార్యుల ధర్మ పత్ని కీ భూతచేస్ట చికిత్సకు వజ 
కీర్తి యను [శమణడు "వెళ్ళి దెబ్బలతో పొంగిపోయిన దవుడలతో వచ్చి 

నాడు. ఆ విషయము (శమణులు గుసగుసలాడుకొనుదున్నారు. ఆక్కడ 

నేమి జరిగిసదో తెలిసికొన సాధ్యము కాలేదు.” 

“ఆ సామాను3ట్టులో వేసిన మనుష్యు డెట్లున్నాడు? జీవించియు 
2 

“ఆ :రాగత గ్ర్యవెన్నలల్ దూరమునుండి కొని చూడ నె సాధ్యము 

కాలేదు. బహుస్టూ లక కొయుడు. కొటులోనుండి వినవచ్చుచున్న కేకఅవలన 

నతడు జీవించియున్న ప్లే Tis oO నై 
ఇంతలో వణ్జియకు వై ద్యులవద్దనుండి సండేశసహారుడు నరె సను. 

గ్రమణునికి సె సెలవిచ్చి పంప 'వజియ se దేరెను, 

తు 

ay న 

చ్రజియ కాలి యలికిడ్సి వినినంతనే న త్రీనన్ని కన్నులు విచ్చి 
తాం. నాదర గొరవములతో తిలకించెను. వజ్జియ నిశ్శబ్దముగా 

Ce యాతని Pye యాసనముపై నుపవీ?ించెను. 

“సంధ్యావందనాదిక మైనదా?” 

“మానసికముగా నిష్పుడే మైనది.” 
“సీ గాయముబాధ యెట్లున్నది?” 

మీ దర్శనముచే నా బాధ తెలియుటలేదు. సంఘారొమపై ద్య 
శాలకు పంపిన నచ్చట సంధ్యావందనము సాధ్య మైయండు నా?” 

వః గయ పదవలపై చిరునన్వవలె కొంచెము కనిపించెను. అతడు 

దా చేయ 

“కొంచె మవసర విషయములు (పసంగించుట కోపికయున్న దాః" 

“మీబోటి పెద్దల సన్నిధిలో లేని యొపికయు వచ్చును,” 

నవ్వు వ 
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“నన్ను పూర్వ మెన్నడై స జూచిన స్మృలి యున్నదా?ొ 

హు ముస్పదేండ్రనాటి కొంచీప్పర వృ కా కాంత మేనా?” 

“హా కుమారుడు నీ విషయము తరచుగా వ వించుచుండును, 

ఈ (పచ్చన్న pe మెందుకు వేసితివ, నారాయణా?” 

నన్ని నారాయణుడు గాయమువంక విగేశించి, “చూచితిరిగదా, 
మీ సమక్షములో జరిగినది! ఈ వేషము లేనిచో” మీ దర్శనము సాధ్యపడి 

యుండదు. 

“నీ భార్యాప్తతిక లెక్కూడ? సురక్షి తులేనాః"” 

“వారి నొక సంవత్సరము (కిందట రా మేశ్యరయా(త్రకు పంపి 

యువటిని. దషణయా[త్రలు సేవించి భీ మేశ్వర దర్శనార్థము వచ్చుచు 

నిప్పుడు మో, ముపల్లి చేరీ యుందురు. నొ వారాహ శుక! ర కచ్చట నిర్రీ 

నీల చుచుదురు.”. 

“నన్ను కొట్టినది రాజేం ద్రదేవుడు కాదని యెరుగుదువా?” 
అతని వింటి బాణమే నన్ను గాయపరచినది.” 

“అంతకుముందు (వాహ్మణ్యములో పడిన బాణములు ఎవరు 

“సం దేహ మెందుకుకామరాజప్ప[తునివి|పాస మతనికి బ్రాహ్మణ 

భక్తి లేకపోలేదు. ఆ ర0డును నా బక ఏ పన వచ్చుచుండ రాజ 

భటుడొకడు నేశ్రముతో నేర్పుగా వారించినాడు.” 

“కుది మూడవది?” 

“కామరాజపు తుడు ధనుర్విద్యాపారిణుడు, రెండు పర్యాయము 

ను తన (ప్రయళ్నము విఫలము కాగా యువరాజును నేర్పుగా కదలించి 

Se మనోరధుడై నాడు. అతని కౌశల్యము మెచ్చుకొసదగినది, కాని 
విషబాణము నాకు శ్రసలలేదు. క్ 

“ఆ రెండు బాణములును విషదిగము లనియే నాక సంశయము 

కలదు. అవి పేటికలో పదిలము చేయించినాను. మరి సీళ్ళతుపులు నిన్ను 
గు రించిన కపవాత నీ కీ మారువేష మెందుకు?” 

“నాకను నస్రే తోచుచున్నది.” 
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“కామునికి నీమీద విరోధ మేమిటి?” 
“నాకును స్పష్టపడుటలేదు. కాని, దూర మాలోచింపవలెను, నా 

పూర్వ (ప్రభువు తై లోక్యమల్ల దేవరలకు వారి రాజ్యము వదలి, నే నిచ్చ 
టకు వచ్చుట సమ్మతము కాదు.” 

“నీ భార్యాప్మత్రికలను మోటుపల్లినుండి సుఖముగా నిక్క_డికి 
చేర్చింతును. నీపుమా(త్ర మొక యాత్రకు శ్నీఘకాలములో సిద్దముగా 
నుండుట కేమకరము,” 

మీ యిష్టము వచ్చినళ్లే! కాని నేను మూడేశ్ళనుండి యమాత్య 
వృత్తి వదలి విద్యావ్యాసంగములో నిమగ్నుడనై యున్నాను, జీవిత 
శేషము భగవద్ద్యాననుతో, కావ్యపఠన రచనములతో వెళ్ళబుచ్చవలె నను 
నాశయము కలదు.” 

“ఈ గోదావరీతీరముకంటెనందు కనుకూలించు (ప్రదేశ మింకొకటి 
లేదు." 

“అ యాశకోడనే యింతదూరము వచ్చితిని. క్షమింపుడు!: ఆమా 
త్యవృ త్తి వదలి కేవల (బ్రాహ్మ్యమే ఆ|శయింపవలె నని నిశ్చయించు 
కొంటిని," : 

“అందు కభ్యంళర ముండదు, (శ్రీ రామునక్ష విళశ్వామ్మితునివలె 
[త చెంటనున్న జాలును,” 

“అంత 'పద్దలతో నాకు ఫోలిక సిగ్గుగా నున్నది. విషయ మేమిటి?” 
“చక్రటట మెరుగుదువా?” 
“ భమరకూటముకూడ నెరుగుదును (పెగ్గడా!” 
'ధారావర్తుని నెరుగుదువా?” 

నన్ని చిరునవ్వు నవ్వెను. “మధురాంతకదేపుని, ఆతని పట్ట 
మహిషి నాగలి మహాదేవినిగూడ నెకుగుదును. అచ్చట రొజమాన్యు డగు 
మేడిపాక్రు డను (బ్రాహ్మణుడు మీ కుమారునికిగూడ సహాధ్యాయుడు” 
ఆనెను, 

“చక్ర కూట (ప్రయాణమునకు ఎన్నాళ్ళలో సిద్దము కాగలప్ప?” 

12) 



“నారము డ్రినములటో 

“అంత తొందరబేదు. నీవు గాయము త్వరగా సయముచేసికొన 

వలెను” 
క ఇం అద గ! బగ అనో స్ ట్ల ఏకాదశి నా న్ ఇర డ్రి జ 

చిత్తము. కొని, నా యనువరు డొకడు ఎకౌదశి తి నుంద కను 

బడుటలేదు. పారశీక తెలవ రకులపె నభియోగములో , నాతడు (ప్రధమ Cs 
సాక్షి!” 

యక ళం ల! ఇ 

అతడు సూలొకొయుడా? 
ఢి 

fe ఉక 
అప్పును, 

4 అభి og నీ CE 

సంధూరామములో గశనీపో రెవరె స నున్నారా? 
oe 

Wet ల వ మిం, జై అభి స ఖర en 
ఎను చెస్సను (పెగ్గడా! జతారినాధు డాతని సరనుశ(త్రుపు.” 

“సుజొత ఎపరు?ో 

అ పే రెరుగనుగాని పొన్నధార్య, భర్తను వడలి సంఘారా 
మములో నుపొసికగా నున్నదిః” 

మంచిది, ఈ రాత్రి తెల్లహాథనరకు పొన్న జీవించియున్నచో 

సతనినీ భృధపరుపగలను ' 

నారాయణభట్టును మరల మరల విశ్రాంతి తీసుకొనుమని యూదర 

£6 

ముతో చెప్పి, మరియు “తప్పనిసరియై పలుకరింపవలసి పచ్చినది. యువ 
స (బహ్మహత్య చేసినాడని యపనీంద య. అది తొలగించుట 

సెట్లో తోపకున్నడి” యనుచు నాదరముతో వజ్జియ సన్నినారాయణని 
వ. స్పృశించి నిష్కంమించెను, నారాయణుడును వెంటనే కన్నులు 

కొని నిద్రించుచుండెనో, ఆలోచనానిమగ్ను డయ్యెనో తెలియ 
కుండ నుండెను, 

oh 

నన్ని నారాయణుడు బాణహతుడై వజ్జియ (పెగడభవనములో 

చికిళ్స పొందుచున్న నాటిరా;త్రి రోజను హీ ద్ర పుకమునందుండియు, 
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రిసరములసుండియు జనములు సొరంగధరుని మెట్ట సంఘ-రొామమునపు 

కంద ములు తండపషులుగా మూగుచుండీరిం గాథాప్రవణు డని (పసిద్ధికల య్ ల 

ల గరా జబోకడు ఆ ర్మాతీ beg గాధ చప్పునను నార్త్ యంతట 
శే 

Cad RR uf © oN 
పాశఠ్రపోదెను. ఆ చేరెడి జ కోలాహాలముస కవది చే 

oh గాధా(శపణమున కచ్చటి కెస్ని వెలమంది కూడి లెక్కింప 

నలఏకొదు, ఆ జనసమూహూ మొ$ వమహాపవాహము నసుకరఠిందు 

చుండిసు, అంధవాణి యింకను “డా త్రరిసాక సత కొన వ్యనాటక|క్రమము?” 

తెరుణగదు. తెలుగువారు *గాసట ఫీస పే. చదివి గాథలు (త్రవ్వుచుండిరి 

సంఘారామమధ్యమళదలి టం. బహు విశాలమైన చెనను 

అంత మహాజస మచ్చట పట్టదు, కొన సంభూరామ గోపురద్యారమునకు 

ముందున్న మెదానముటో బార్చుండిబె టకు నిరయింటది. అచ్చట 
చు కటు చి ణా 

నెందరు జనులు వచ్చినను పటుదురు 

గాథ చెప్పువారు సిలుచుండుటకు గోపురద్యారము ముందు దానికి 

బలో నుస్నతమగు వేదిక యొకటి సిద్దముచే సిరి. దాసికీ రెండు 
సెంచిరీ, అందొక పత్తముస నున్న తాసన 

రిషుధుడు వః జకీ ర్తి జశాది బౌద్ద। శవుణుబు ఉపవిషులెరి, ములపె జేశ క్రీ 
నా న ణా గ ని fa రంజు 

రెండవ పతీముస నాననముల'పే రావ ఢీ బేక్రయ ఇత్యాది రాష్ట్రకూట 
oan వీ 

(ప్రముఖు అుందీరి గోపుర ద్వారము నొచ్చొదించుచు బహ ఇచి పర్ణము 

( యుకటి (వేజచుండను, 

అందు చిత్రించిన చిత్రములు మూడే. మధ్య విశాలమైన బోధి, (దుముము, 

దానికి దషిణమున ధర్మచ్శక్రము, వామభాగమున బుద్బుదాకారముగల 

గాథ పన్ మిగిలిసవారందరును ఎవరికున్న యవకాశము 
కొలది ఎట్టి ఏవక్షయ లేకుండ నేలమేద కూర్చుండవలసినదే. వాడిలో 
ధనవంతులు, పేధలు, ఇగపర్తులు, సంచములు, ఆటవికులు, pe 
అన్ని విధములవారు నుండిరి. గాథా శ్రవణ కాలములో దేళ జాతి 
వర్థార్ధాది వ్యవస్థ లుండపు. కొని చేరిన వారిలో నెక్కు.వమంది పనిషాటుల 
వలన జీవించెదపారు శిల్పులు, నేశ్రపని చేయువారు. అయుధకాదులు, 
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చిశ్రకొరులు, రథకారులు, ఖనకులు నెక్కువ. వీరభటులును నెందరో 

కలరు. చదరలు, చాపలు, గోనెలు తెచ్చి పలువురు వానిపై గూర్చుండిరి, 

కొందరు తమ పైయు త్రరీయములె పరచుకొని సుకొసీనులై ర, ఎక్కువ 
భాగము నేలమీదనే కూర్చుండిరి. 

స్త్రీలకు (పల్యేకస్టానము నియమితము కాకున్నను వా రక్క 

డక్కడ గుంపులుగా గూర్చుండ, వారిచుట్లును కొంతస్థలము వదలి 

ఇతరులు కూర్చుండిరి. 

కూడిన జన మొకరి నొకరు నెట్టుకొనుచు, నిలుచున్న వారిని 

కూర్చుండ మని వెనుకినున్నవారు కేకలు వేయుచునుండిరి. కొందరు 
ఉత్సాహవశమున కేకలు వేయుచుండిరి. మరి కొందరు ఈలలు వేయు 
చుండిరి. కొందరు (పక్కనున్న వారితో పోరాడుచుండిరి. 

గాధ చెప్పటకు నిగ్టీతమైన వేదికకు చుట్టును మనోహరమైన 
పిడులుకల కర దీపికలు పట్టుకొని నాగిను లెందరో “పరివేష్టించి యుండీరి. 

వారీ శిరోజములు నాగములివళె జడలుగా దీర్చి వాని పై పూసల పేరు 

లలంకరించుకొనిరి, శిరస్సుపై పె నాలుకలు తెరచుకొని పడగయె త్తిన 

పొమువంటి యాభరణ మొకటి (వతి నాగినియు ధరించెను. దాని యగ 

మున నున్న మణిసై కరదీపికల వెలుగు [పతిఫలింపగా నది రెండవ 

కరదిపికవలె (ప్రకాశించుచుండెను, వారు చెవులకు బరువైన తాటంక 
ములు, మెడలో లానైన పూసల పేరులు, దండలకు మణిబంధములకు 

పెద్ద కంకణములు కాళ్ళకు స్టూలములగు మంజీరములు ధరించిరి. కటి 
(ప్రదేశమపై ధరించిన చీరపై బిళ్ళల మొలనూలు బిగించి, దానిపై 
ను త్రరియము నః ముకు చుట్టి మనో జ్ఞముగా ( వేలగట్టిరి. ఆ నాగిను లీ 
వేషములతో వేదికక చుట్టన నున్న సొమ్బభాగమున నిశ్చలముగా నిలిచి 

గండారపుబొమ్మల దలపించుచుండిరి, 

వారి కరదీకలకో వేదిక సమగ్రముగా వెలుగుచు నశేషజనము 
నాకర్షించు చుండెను. జనులందరు నారుబయట వెన్నెనలో నుండిరి. 

ఇంక్రలో సంఘారామమ ధ్యమున్సండి మనో జ్ఞమగు ఘంటారావ 
మొకటి వినవచ్చి [శవణప ర్వ మొనర్చెను. ఆ ఘంటాధ్యని పొతాళ 
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కృహరములో బుట్టి, మరల పాతాళ కుహరములో నుపళమించినట్లు 

సంభూరామములో నడగిపోయెను. ఆ శరము ని an నడగిపోయిన 

యు త్రరక్షణముననే ముగ్గురు నోగ ప జిన ఘలఘల లాడించుచు 

వెను సుక ప్రక నుండి వేదిక మీదికి చెంగున నొక_గంత చేసి దూకిరి. 

వారిలో ముఖ్యుడు మధ్య నుండెను. అతడు సడగలె తిన మూడు 

తలల నాగము నాకృతిగలిగి మణులతో ధగధగలాడు నుష్టీష మొకటి 

ధరించను. అతని చెవుల మ కరదీపికలవేలుగులో మిల 

మిల మెరయచుండెను. అతని మెడలో రత్నఖచిత వై. వెన బంగారు పట్టము 

వేలాశ చుండెను, దండలకు కేయూరములు, మణిబంధములకు కంకణ 

ములు కలవు, మొలకు బంగారు యల గాడు; కాళ్ళకు గల గలలా డుగజ్టైలు 

నుండెను. అతడు ధరించిన వస్త్రము పాముకుబుసముతో జేయబడినట్లు 
న్నది, అది యతడు వీరభటులవలె వెనుకకు దోపి కట్టుకొనెను. అతని 
భుజములనుండి యు త్రరీయము చివరలు రెండును (వేలుచుండ రెండు 

తలలు గల నాగ మున్న టు కోదజేయుచుండెను. అతడు కుడిచేత 

(మోగించుటకు కంబురావ ంటి తీగల జంత మున్నది. ఎడమచేతి, వేళ్ళకు 

గలగలలాడు కంచు కడియములు కలవు. 

మిగిలిన యిద్దరి నాగుల వేషములుకూడ నతని వేషమునే అనుక 
రించుచున్న వి. కాని వారి తలలపై ఉప్పషమున నొంటిపడ గపాములేకలవు. 

వారు ధరించిన భూషణము ఎకూడ నంత విలువగలవి కొని, కాంతిగలవి 

కాని కొవు, చేతులలో వారి కిద్దరికిని గుమ్మటము లుండెను, 
ఆ ముగ్గురును నాగలోకమునుండి పైకెగిరి వచ్చిన నాగరాజులే 

యనిపించుచుండిరి. వారు రాగానే ముందు వంగి, దకిణభాగమున నుప 

విస్గులైన (శమణుల సమూహమునకు నమస్కరించిరి. ఆ పిమ్మట వామ 

పక్షియునగల రాష్ట్రకూట్నప పముఖులకును, ఆ తర్వాత నెదుట గూడిన 

మహాజనమునకును నమస్కరించిరి. 

ఒకసారిగా జనములో ఘోష (ప్రారంభించెను. వారిని చూచుట 

కును, వినుటకును వీలు చేసికొనుటకు చేయు సందడి యది! 

(ప్రధాననాగరాజు శిరస్సుపై కెత్తి ప్రార్థన _ప్రారంభించినాడు, 
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ఒక్క-సారి ఆ మహాజనసమూహమ౭తయు మంత్రను గ్గమైనట్లు నిశ్శబ్ద 

“ధర్మ మె మూలము ధర్మితి కంతకు, ధమ్మం శరణం గచ్చామి! 

భూచ్శక్రంబున బుద్దులే బోద్దలు, బుద్దం శరణం గచ్చామి! 

సంఘమె బోధికి నమా శ్రయస్థలి, సంఘం శరణం గచ్చామి!” 

(పక్కను గుమ్మటములు వేయచు ఇద్దరు నందుకున్నారు. ఒక్క 

సారిగా సౌగతధర్మ మా సభ నా వేశించి జలదరింపడేసినది, 

“దేవానాం (ప్రియదర్శిగాథలే దివ్వులు వింటారు: 

నాగలోకమున నాగరాజు లా నాదమె వింటారు; 

. 'దేవానా౦ ప్రియదర్శి గాథ లవి తిమిరము పోద్రోలు; 

తక్కిన గాథలు తలంచగాదో ధర్మము వ్యధ నొందున్ ! 

ధమ్మం శరణం గచ్చామి! 

బుద్ధం శరణం గచ్చామి! 

సంఘం శరణం గచ్చామీ! 

చండాళోకుని చలండిమమం౦డితపొండితి ముందు వినండీ! 

ధర్మాశోకుని దయార్ది శీత ల దానము నటుసై క 

ధమ్మమె మూలము ధరితి కంతకు 

స ధమ్మం శరణం గచ్చామి! 

బుడ్డం శరణం గచ్చామి! 

సంఘం శరణం గచ్చామి!" 

J 

= 
m8 

(ప్రధాననాగరాజు నాగనొట్య మనుకరించుచు, గ ంతులు వేయుచు, 

ముందుకు వెనుకకు మెలికలు తిరుగుచు, ప్రక్కల కూగుచు, వంగుచు, 

శీచుచు లయాను కూలముగా చిందులు [కొతచు గాథ పాడుచుండెను, 

తక్కీన యిద్దరు నాగులు గుమ్మటములు వాయించుచు నతనితోపొటు 

వంట తీరుగుచు వంత పాడుచుండిరి వా రొక్కొాకనారి పధాననాగరాజు 

కున్న మరి రెండు తలలవలెను, ఇంకొకసారి రెండు తోఠకలవలెను కను 

పించుచుండిరి. “ధమ్మం శరణం గచ్చామి, బుద్ధం శరణం గచ్చామి, 

సంఘం శరణం గచ్నామి" అని (క్రిశరణములు వా రనుచున్నస్పు 
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డె౫ నక్కడ సమావిషమయిస జనమళంతయు నావేళముతో చప్పట్లు కొట్టి 
ల యూ రు 

కాళము వేయుచు కామును ఆ (తిశరణములు వంత పాడజొచ్చెను. 

జ కథ కొంత పొట, కొంత వచనము. గాథ పొటవలెను, వచ 

సము మృదంగ వాద్య్మమువలెను వినిపించుచు నశేషజనమును ముగ్గులనుగా 
ణి 
జయుచుందిను, 

ఆ సాగరాజుగొంతుకూడ సత్యద్భుత మై మెనది అంత మహాజన 

ములో చి సరనున్న వాసీ కీగూడ చెవులలో చెప్పిన నట్లాళ కని కంఠము స్పష్ట 

ముగా వినిపించుచుండెను. కంఠము గంఫీరమధుర మైనది. సము[ద్ర తరం 

గములపల కధాసంవిధానము ఆ నాగుడు చెప్పుచుండగా జనము నానం 

దముళో ముంచివేయుచుఃదెను. 

అ రాఖి యాతడు చెప్పిన కథ జగద్వితమైన యళోకచ్మక్రవ ర్తి 
గాధ బిందుసారుడు మగధచక్రవ రి, ఆతని భార్య సుభద్ర యును 

(వాహ్మణవనిత, ఆమె బహురూపలావణ్యవతి, అందర రాణులలో నామె 

(పియురాలు, కొంశకాలిమున కొ మైకు అశోకుడు జన్మించెను. అశోకుడు 

కృతాకొరుద్దు. ఆ కుురనాడు పృట్టినపిమ్మట బిందుసారునికి న 

కూడ ససహ్యము కలిగినది, అతడు. కుమారాశోకని దగ్గరకు రానిచ్చు 
నాగు కొడు. అవసానకాలములో నకోకుని దూరముగ నున న్న్న తక్క శిలా 

సగవనునకు పంపివెస్తి మరియొక రాలే కుమారుడగు సుష్షీముని యువ 

రాజుగా సభిషికించెను. అంత బిందుసారుడు పరలోక్రగతుడయ్యెను. 

స్ శ 

అశొకుడు లాజధానివా డలు విని, ఆగహోద్యగు డై డెనాడు, వెంటనే 

(ప్రచండ సైన్యములు క కా నార్పుకొ ర మగధరాజధానియగు ee 

నకు వచ్చినాడు. ముం దతడు సుషీముని వధించినాడు. ఆపె వరుసగా 

జ్ఞాతి శేషము లేకుండ తొంబదితొ మ్మిదిమంది సోదరులను పరి 

పారముగా హత్య చేయించినాడు. మగధరాజ్యములో అశోకుని జా 

ర్ కము ఏరులై (పవహించినది, 

“అయ్యో, ఏముని యా కథ చెప్పుదు నాలకింపుడండీ! 

రాజర క్రమున రంజిత మయ్యెను రాష్ట్రపు నదులన్నీ! 
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అచ్చప్ప సీ రది యబ్బక కరవై యల్లల్లాడిరి జనులు! 
మార్గాలుల నరమౌంసపురానులు మార్త నిరోధము చేసెన్! 

రాజాశోక్షని రాక్షనచేష్టలు రాదు చెస్పనోరు:___ అబ్బా! 

ధమ్మం శరణం గచ్చామి! 

బుద్ధం శరణం గచ్చామి! 

సంఘం శరణం గచ్చామి!” 

జనసమూహము చేతులకోడను కాళ్ళతోడను తాళమువేయుచు 
(తిశరణము లందుకొ నెను, 

“నిష్కరుణముగా ఈ రీతిని శృతుశేషము లేకుండ జేసి అశోకుడు 
తానే మగధరాజ్యమునకు పట్టాభిషి కు డయ్యెను. రాజగురువులై న రాధా 

గు పుడు... ఆ బ్రాహ్మణో త తముడు_ అప్పుడు ఏమి. బే పసం 

“అత్యున్నత సింహాసనమందున అశోకు గూర్చోబెళ్సైన్! 

వేదవాదులే నిస్రల బృందము సాధువాదములు చేన్ 

అమోఘమం[త్రముల యాశీర్యచనం బన్నిదిక్కులను (మో సెన్ 
అభీలసరిత్తుల నఖిలవార్డులను అనీతంబొ శుభవారిన్, 

రాజరాజుగా నభిషేకించెను రాధాగు ప్ప డకోకున్!“ 

రాష్ట్రకూటులు ముఖములు చిట్లించిరి. రాస ర్తి వేశయు యొక్క 

కణము సంచలించి మరల [ప్రయత్న పూర్వకముగా సంయమనము చెసి 

కొనెను, అది యెవ్యరును గమనించువారు లేరు. నాగ రా జంతట నళో 

కుని దిగ్విజయయాత్ర లభివర్షించెను. 
“కాంధభోజము, కాళ్మీరము, గాంధారము, పొందాలము, సింధు 

దేశము, మాలవఘూర్షర మహారాష్ట్రములు, పృళిందదేశము నరున వరుస 

జయించినాడు, 

“అంగ వంగములు నాంధ్రమండలము అవలీలగనె జయించెన్ 

కళింగ మొక్కటే కండ్లైరనగా కొనిపెంచి నిలిచెన్, 

ధమ్మం శరణం గచ్చామి, 

బుద్ధం శరణం గచ్చామి, 

సంఘం శరణం గచ్చామి!” 
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wey ల ge నలరు ఇ న 1. ల్ల యున్న సు జంతికల పె సమూలతైుమగు మరియొక బల సున, ది; 
ae జై a 

ఆ రాష్త్ర" | అమ ాం గు శ (న చ గాన Cam NS క లం 
నన న yo నము ల అనుట యురి Eg fu AWW తీ బు ర్ 

bs ళా లం 

ఇ అర ఆరం ర “ur Oe 3 అ ఎ క లో స్పరములలోవల పరి యనదగనడి “పురి” రు.క్కాటియే. భువిలో 
న ఇగ కా మూగ జడ చి 

భువనసావశిలొ భూరికి రిగల బుడాలయ మం దుుడున్ 
అ మి (os) 

wre TY నష గొ పొ ల ఆళి ల్ చ్ ఆజ, 

త్ ధాగతు? UU దండధాళు వను ధననిన్షే సము కలదు 

52 న్ a వి, అర 
జగనాం థనుసీ జగతిసిదమె జగతూ బం. నుం 

ol J sp | (a సేన్. (న a ల 

పటే ఇం 

ఎమ్మ౦6 శరణం గచ్చామి, 

బుధం శరణం గచా సెమి, 
4 

ఇగ 3% 

సంధుం శరణం గచ్చామి! 

a అనెది సా గ శల క 
CTE eee స నతో వ్మిరవీగుచున్న కిసంంగరాజు ఈ మ 

న్ా 
నజ 41 వ నగా గొల! జు కె ఛ్ జ. ఇళ ERE రవము  నురచిసీ a గజదిలము, అశస్టదిలము, పదాతిబళిము, 

లో 

మషతబలము, ఆయుద బలము... ఇవి నూ[తమే నమ్ముకొని యా కళింగ 

ధ్ర అళేకచ్శకవ ర్తి రి పంపిన రాయబారము తిరస్కరించినాడు. ఆఅందుసె ౮ న 
ఖాసి గజ ఆవ్ అ గ a ఇష త గా. 

నంాకొమని ఈము నుండిపోయినడి, (ప్రచండ సె న్యము సన్నాహాము 
Ga శ oe 

శాలి. కరళింగనుని డండె శి వనన్చిన "డు ఆ పెన? సంభాఃిళహు 
రా బు! మ ఖీ చ 

లో iv కః న్ు 

వివపదచి వరించినాడు. ఆ మహా సన 
వు 

“పరిపరిపిధముల (వైాహ్మణబృందము స్వ సివాచనము సలుపన్ 
ఆఆ 

అదిసొంగినటు అదర ధరాసలీ యాత్ర సాగనొదండు 
@ అ 

పండిన పొపము ప పర్వెడురీశిని (సాకిపోయె సా దండు 

క శింగభూమిలో (గ్రామము అం కాల్చి వేసినారు. 

కళింగభూమి సం-ారామములే గంగ కలిపినారు, 

క్ 

Ly 

కకింగదూమిలో గల జనులందరు క డక ఓ జలియెనారు, 

శిశువులు దాలుదు స్తీ లును స. చె వలో నోస్తపోదడిరి। 

ఆహా[__ అశోక సై న్యము అప్పుదు చేసిన అసురచేషలు చూచి 
షు టి 
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అంబరంబు కను లట్టులె మోడిచి య్శళుధారలే కురి సెన్! 

అళోకుకృళ్యము లరసి (త్రిభువనం బయ్యో యని విలపించెన్! 
(బ్రాహ్మణబృందము “బహుపరాి” కనుచు పఠించెమం,త్రములయ్యో! 

ధమ్మం శరణం గచ్చామి, 

బుద్దం శరణం గచ్చామి, 

సంఘం శరణం గచ్చామి!” 

“జనసమూహ మందుకొనెను. కలవకము ప్రారంభించెను. 

అచ్చట చేరిన (వాహ్మణులుకూడ కళింగస్టితికి జాలిపడుచు కస్నీరు 

కార్చిరి, సందడి తగ్గిన తర్వాత నాగరాజు మరల గాథ సాగించెను. 

ఆ రీతిగా కళింగదేశమంశట సంఘారామములలో, చై త్యములలో 
విద్యాలయ ములలో, వైద్యశాలలో, ధర్మస్మతములలో __అన్ని మూలల 

నున్న (శ్రమణులు అసంభ్యాకముగా ఆళోకుని భూతుకళ్ళత్యముల కాహుతి 

మైనారు. హతశేషులు బంధితులై నారు, వారందరును రాజప్పు త్రిక కార 
వాకికోపాటు పాటలీప్పత్ర మునకు పట్టుకొనిపోయినారు. కాని 

“తథాగతేచ్చలు తర్కింసగ నని తరమౌ నొక్కో_మనకున్ ? 
ఉండె నందులో నుపగు సుం డను నుత్తమ బౌద్దగురుండు; 

ఆభిదమ్మమ్మున నర్హతనీతిని అత డెరుంగనిది లేదు, 
అకోకు సేవకు లాతని బెట్టిరి అవధి లేని బహుబాధల్, 

ఆ(గహ మందడు నందడు దైన్యం బన్ని బాధలు౦ బడుచున్, 

నిశ్చంచలముగ నిరతము |తిశరణనినాద జపపరవశుదొ। 

“ధమ్మం శరణం గచ్చామి! 

బుద్ధం శరణం గచ్చామి! 

సంఘం శరణం గచ్చామి!” 

జన ముత్సాహముకో నందుకొనెను, వారిలో పలువురు కన్నీరు 
ఏక ధారగా కార్చసాగిరి. కొందరికి గద్గదికతో నోట మాటలుకూడ 
వచ్చుటలేదు, నాగరాజు వారలచే మరలమరల (తశరణ స్మరణ చేయించి 

స్యవధాన మిచ్చి గాథ సాగించినాడు. 

7 ఉపగుపాచార్యులవారి సాన్నిధ్యబలమువల్ల నే ఆశోకచ క్ర 
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వ ర్హిహృదయము నెమ్మది నెమ్మదిగా పరిణామము పొందసాగినది. కళింగ 

యా(్రలో నతడు చేయించిన రాక్షసకృత్యములకు విచారపడ నారంభిం 
చినాడు, ర్మాతింబవళ్ళు వదలని దుస్ఫ్యస్నమువలె నతని కా ఘోరకృ్ళత్య 

ములు కన్నులముందు (పత్యక్షము కొజొచ్చెను. ఆ కాలములో అళోక 

చక్రవర్తి సమ సనరక యాతనలు మానసికముగా అనుభవిం వినాడ్తు. 

“కణకణలాడెడి కొరు నిస్వులన్ కొ ల నుండ్రున్; 

ఆపాదముగ శిభాంతము ళూలం బారో పిత మె తోచున్, 

అసిషృత్రంబుల నంగం బెల్లైడ నాహఠ మైనటు లుండ్రున్ ; 

తేళ్ళ జెల్టులును దేహుము (పాకుచు 'కెవిరి కుట్టినటు తశోతుర్ః 

పిశాచరూపములు పేర్చి దిక్కులను భీభత్సంబుగ సుండున్; 

(క్రీమికీటకముల కీర్ణంబై తిను క్రీడాన్నంబులు తోచున్, 

ర్ కము మాంసపు రాసులు మబ్బులు స నుండున్ ; 

దుర్గంధా వళి దుర్భగ మై ముకు దూరినట్లుగా త్ కోచున్. 

శుతీకటువు లప్మశుతి ఘొషంబులు చొచ్చినట్లు చెపు లుండున్: 

అబ్బబ్బా! మన యరులకు గూడా నట్టి బాధ లవి వద్దు!" 

అశోకుడు ఆది భరించలేక ఆస్థానములో నున్న [ట్రా హ్యృజపరకేట 

లను పిలిపించి దీనికి నివృతి త్రి చెప్పుడిని (ప్రార్జించినాడు. 

ణో త్రములంతా __ 

“శవజొాలంక త శశ్వత్కుండలసదమల కొంతులు వెలుగన్ 

మృష్టాన్నంబులు మెసవీన బ్ బొజ్జలు మేని నిగనిగల గలియన్ 

కట్టిన పట్టులు కప్పిన శాల్యలు కదలుచుండ కళలన్ 

కరముల కొంచనకంకణావళుల ఘళంఘళారివ మెసగన్__” 

ఠా బ్రాహ్మ 

వారందరు దీర ముగా నాలోచించి పూర్వము (శ్రీరామచంద్ర 

మూర్తి. ధర్మరాజు చేసినట్లు అశ్వమేథము చేయుపే యుపాయ మని 
యేక(గీవముగా నుప దే దేశించిరి. ఆ మౌటలు విని ఆ అళోకమహారాజు 

ఆసనముమీదినుండి ఒక్కసారిగా (తుళ్ళిపడినాడు. 

“హింసానిర్వృతి హింస చేయనా? ఈ మృషలే వినజాలన్” 
అని చెవులు రెండును గట్టిగా రెండు చేతులతో మూసికొని వారి లి 
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సందరిని ఆ సభతోనుండి రాజభటులచే ర. Ge DEE 

బసు మహారాజగొరవముతో అ మహాసార్యభి భౌముడు ఉపగునాదార్యు 

లను పిలీపించినాడు, ఆ మహాత్ముని be బెద్దధర్మ ము సమ్మగ 
ముగా సరహస్యముగా శే తెలీసికొ న్నాడు, జీ హింస రాజుమంతటను ఆపి 

సయుంచినాడు, పలు ము ఒకు వ. ఆగిపోయిన ఎ. పీపీపికొదిన 

కు సజీవరాశి ఆనఎదించినది. a బుడ్డకి కిగవానునీ పహ లాస్థులకొర చ వ్ 
కొజ్య మంళటను వెదకించినాడు ఒకానొక వృదవిషుపు విసు యువక 

వై 

రి పారూ బా : Eh, ea కా | 
కొనిపోయి యా (సదశమునకు ఆమ్మ వందనము సుం దస వి! 

సలిపినాదు, 

చక్రవర్తి యసగుపాజార్యుల యనుజ నొంది వెంటనే యా | 
శాలలో ఇ వా 

శమ త్రవ్వించినాడు. 
6 | శ | మనే య “నవరత్నా ent సానానవనననవ్యదిదితులు 

చెల ఖో 

మందారాజగనుఘురగంధము అమందగకులగుచు నులసెనొ 

కిన్న రన్ఫత్యనుు కింప్పరుష్నకుతి కిలకిలార వము తెర లన్” wn జ 

యథా ఏిపిగా ఆ వా NR) సస్నిటీని ౩ my ా దంచే సముదివించి క 

ppm 

రాజ్యమంతట దళలడచె జ్య లు దిప్యార వాపములతో నిర్మించి యవి 
పు సడ ము చెసి ఎసొడు, అటివానిటో సీసారంగదవదుని 

ట్ న్ మెట్టలో నున్న దివ్యై ళ్య మొకటి: డు ద తమా 

అట్టి వే వంగా. శ్రీశ లములో, భటి పోలుతో, ఘంట 
రా ( త 

కో వ్ర; ( 
సాబటో, విజిత వాడవో, సింగ శా దిలో, స్టౌ py Pag సొగారునుని వ. 3 a 

శీ కా గా ge ళో - యా wd ఇ కొండలో, కొలనిపాళళి ఉన్నవి, ఎక్కడ పు! ఈ అరి తమంద భా 

అ టూర్ ఇ "నీ తా an గ a wee ముప నన కొదు, (తివిష్ష క wi ప. డక ట్ర 
గ్ల ee కా a ఇద న WwW Tra U 

న సూర్ గ్రదియరాజ్యము, మల్యయ్రము, యవద్వీప సుపర దిఇవము, 
చి లా 

© Pr జ Na ర్ ఉట సజ Wena “ అం f gr షా 
ఎ౦హాళము, నొరశిక్రము, బర్మార్ పదులు సను నప ఉదబయులొ బొన 

rn 
Cn) “a ఖీ కథ ఈ శ. 

- ధర్మము (ప్రచారము చేయ భిప్రల బంపినాము. 

శ 

అడ వి మూకలు ప్పళిందులు నివసించుచుండిన యీ యాంధ్రిమం 



రాయణ భము [10] 

దల మొ న నుభాపుని ధర్మ కోధ హల యాశీక్షపభావమువలన నే పొడ్రీ 

పంటలకో డల నిక వం 
చండి లొ కుడు ధర్మాశో స తుద నాడు. ఆది కేవల మా బున్దదర్మ 

(ప్రభా mh en నొ ధర్మాళో కుడు క్ . 

“దేవానాం (ప్రియదర్శి బిరుదుతో తే3ర2 భువనాళిన్! 
దరత్రీచక్రము ఛర్మపభుడి దయతో పరిపాలించెన్. 

(oan 

సరి, తి యెలెడ ధర్శశాసనాల్ సావగంబుగా గిలి పెన్ 
సా ™ e తౌ 

త్రల్లైకంచ బలు దయతో వ ఏసు వ్యాతజనుల రక్షీంచెన్. 

ధర్మము నిండెను దశదీక్కులలో ధమ్మం శరణం గచ్చామ్! 

బుద్రపాదములె పూజలు స్ బుటరి కరణి గదా ముక 
అ 

సంభ పేవకులె సమ _స్రజసమ ను నం శరణం గచ్చామి: 

ధవ్మాళోకుని కీ రి నిండిపోయిన దీ భాలోకముననే కాదు,చతుర్లర 
భువసములలోగూడ నిబిడీళ్ళవ చముయొను. 

“"ఆళోకకీ రన లాలాపింద్రిరి యత్న 'గురుడ గంధర్వుల్ 
pen 

వళోసకళకథలే యారరి పొడిరి అపు నిసయి మ 

ధమ్మం శరణం గచ్చామి 

బుదిగి శరణు గదా గటి! 
ఠి 

సంగుద గ ఐం గచ్చామి! 

గట కనున నాగక క అక 

జఒథోం / & గాలా సిందుదు నొదుచుందు లొ ye) 

ధర్మాళోఎుని క పాలకు చగదగిత మయ్యెన్ 
కా 

ధమ్ముమె మూలము ధర్శిితి కంతకు ధమ్మం భరణం గచ్చామి! 

యుదుతె ల భూచ[క్ర౦ంబున బుద్దం శరణం గచ్చామి! 
(లీ 

పటము ముందో నెక్ నష న యనసలి సంభం శరణం గచ్చామి! 
నె ఓ 

కథ యద్చుతముగా పూ ర యగుచున్నది. నాగరాజు మంగళము 
చెపు నో వుళున్నా సృ ఉ-టలో సం “వారిగలు 

దొంగలు.” అని పెద్ద కేకలు వినవచ్చెను. జనులందరు. నొక్కసారిగా 
గందరగో౭యుగా సంఘారామము లోనికి పరుగె తొసాగిరి, ఆ యలరి 
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పట్టళక్యము కాక మంగళము సాగకుండానే నాగ గాథ పూర్తి చేయవలసి 

వచ్చెను, | 

జేతారినాథునివెంట భికువులును, రాస ర్తి జతయనాయకుని వెంట 

రాష్ట్రకూ కాటులును సంఘారామములోనికి సరుగె "తెరి, చొంగలు పలువురు 

సామాను కొట్టులో (పవేశిం ఉచిరి, అమూల్యమగు రజత రత్న కాంచన 

వస్తువు టి 'భద్రపరతురు. 

పఠీకింపగా నచ్చట బలిష్టమగు నొక ద్యారము చితమార్గమున 

చేరు చేయబడియుండెను. భిటేవులు చూచి పరిశీలించి యే వస్సుపును బె దోలే 

దని చెప్పిరి. కాని వా రేదో పోయినదానికొరకు మిక్కిలి వ్యగులై 

వెదకుచున్న ట్లు బేశ౩య నాయకునికి స్పష్టమ య్యెను, అత డెంత యడిగి 

నను వా శేషయు లే దనిరి. 

సూక్మముగా నచ్చట పరిశీలించి యతడు రెండు పష్యతములును, 

శిథిలమై యున్న యొక పీశవస్ర్రమును, రెండు ఆయససాధనములును 

జూచి వానిని తన స్వా ప్రధీన పరచుకొని ముద్రిక వేసి రాజభటుల కప్ప 

గించెను. 

జనులందరు నా దొంగల చిత్రచర్యల కాళ్చర్య పడిరి, పవ్శితులగు 

బ్ గౌద్ద శ్ర శవణుల (దవ్యము హరించుటకు ఆ దొంగలకుగూడ సాధ్యము 

కాకపోయియుండునని యా సంఘారామమాహాత్మ్యమును, నాగ గాథను 

పొగడుకొనుచు (పజలునెమ్మదిగా విచ్చిపోయిరి, 

"నేం గీరాజ్ఞమునకు విస్తారమగు విదేశవ్యాపారము కలదు.తూద్చుసము స్ 

తీరమున చ. జ్ ను వరుసగావి[కక్రమసింహప్పుర సమీప 

వందు కృష్ణాపట్టి సటణము, పట్టణం మోటు సర్లి వేలా పట్టణము, మోసల 

నిబ్బణము, గాక న. "ముఖ్యమైనవి. ఇందులో 

పీశాఖపట్టణము, ఫీమునిపట్టజము కౌళింగులకును వేం గీ పభువులకును 

సరిహద్దు సమీపమున నుండుటచే నా రెండు రాజ్యముల పోరాటములలో 

వృద్దిగా లేవు, వేంగీరాష్ట్రమున కంతయు మోటుపల్లియే (ప్రధానమగు 



నారాయణ భట్టు 103 

రే వుపట్టణము, ఇది చోశిరాజుల నాగపట్టణము తోడ a త్రరమున 

తామలి ప్ర పితోడను వ రిక సంపదయందు Sus మహావై భవ 

ముతో నుండెను రాజరాజన లేంద్రుని కోశములో నారవపొలు మోటుపల్లి 

వరకము నుండియే నిండుచుండును, 

మోటుపల్లి పట్టణము రెండభాగములుగా నుంచెను. ఈ రెండు 

భాగముల మధ్యను విశాలమగు నొక ఉప్సు'చేరు (పవహించును, రండు 

భాగములక్ర దక్షిణముగా సముదములో కలియుచుండెను, ఆ యుప్పు 

సేటికి తూర్పున నుండు భాగమునకు వేలాస్పరి యనియు నాడరేపు 

అనియు సంజ్ఞలు కలవు దానికి పడమర నుండు భాగమే మోటుపల్లి. 

మోటుపల్లి వాడరేవు సమున్నత (ప్రదేశములో నున్నది, సము ముద్ర 
ములో ప్రయాణము చేయుచు వేయిమంది యాతికులను తీసికొనిప్రోవు 
మహానావల కూడ తీరమునకు మిక్కిలి సమీపమువరకు వచ్చి సురక్షిత 

ముగా నిలుచు ననువచ్చుట కలదు, రాత్రి వేళల వచ్చు నావలు దారి 

తప్పక నేవుచేరునట్లు ఉపకరించుటకు తీర ప్రదేశమున రెండు చివరలను 
సమున్నత ములగు రెండు దీస స్తంభములు కలవు. ఆ స్తంభములే శతు 

నావలు తీరము చేరుచున్న బరీక్షించుటకును ఆ పకరించుచుండెను. 

నావలు చేరు రేవున సరకుల పై సుంకములు వసూలు చేయుటకు 

అధికొరులు ర్మాతిం బవళ్ళుందు కా పుందురు. మరియు వివిధ ద్రవ్యముల 

మీద సుంకము పరిమితియు రేవు శాసనములను స్పష్టముగా నందరు 

తెలిసికొనుటకు అనువుగా చెక్కిన శిలాస్తంథములును ప్రతిష్ట చేసి 
యున్నవి, 

వేలా పట్టణమువ్యా సారము భరతఖ౦డ మందలి ఇతరప నట్టణములతో 

డనే కాదు; నిరంతరముగా చీనా దేశము, యవద్వీపము, సువర్హర్వీసము, 

మలయద్న్వీపకల్న ము, కదరమను, శ్రీ విషయము, నక్కవరములనుండి 

రాకపోకలు కలవు. అప్పుడప్పుడు యవనులయు. రోమకులయు, పారశి 
కులయు నొవలు వచ్చును. అందు విశేషముగా ను త్తమ జాత్యశ్వములు 

వచ్చెడివి. 

ఇంత విదేశవ్యాపారము కల వాడరేవులో స్టిరవసతులు కల్పించు 
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At 

ne) ల MR నుల వాత యొకటి యం చెం జనుల నాకర్షించున నది మహా 
Fag 

“0న వరన గల యచ on విలాసినుల శరీరములు నాగరకుల కన్నుల 

ముతాల య. రత్నసు సువర్గవ ర్రకులు, సుగంధ! ద్రవ్య 

అమ్ము నా గ కంనరులు, వడ్రంగులు, పద్మసాలెలు, తాంబూలని(కేతలు, 

మాలాకొరులు, బప సాధాసవ రొకులు, నావికులు విశేషముగా వేలా సట్టణ 

నుననే నివసీంచుచుంతిరి. కొని స్ట: పేలాసట్టణము భత కర్యముగా 

"పెరిగిపోయి నంచున కొంత భాగము విశాఖఇముగను నురికొంత భాగము 

కిక్కిరిసి. యి కుకుగను ఉండి నియమిళముగా లేదు, మరియు నొకచోట 

వసతియు, నొకవంక చిన్న బౌద్ద శం హారామమును, మరియొకచొ టి 

౩ ౩౦ సవమఠమును, దానీ సమిప లనే ఆరబ్బుల |: (పార్థనా మందిరము అ 

వెలా పటణమునందలి మాలిన్యము హరించుటపమా త్రము 
(on) ణ్ చ 

సూత్రధారులు ఉప్పుబరు ఉపమోగవడునటుగా నిర్మాణము 5 కావించుటథో 
య nl) 

‘i 

oJ 
ఉప్పుపేటికి ప్చిమముగా నున్న మోటుపల్లి యట్లు కాదు, అడి 

స్పరనిర్మాణ క్ కొశలముకల సూత్రధారులు, శిల్పులు" నిర్మిం చీవది. అందు 

త, నొక జలదుర ము కలను. అందు *నొస ఫ్యతుడు” సివసిం 

చును. అతడే వేం గీరాజ్ఞమున సున్న 'శేవుల కన్న టిక్ ముభఖొగధికొరి, (ఈ 

& 

అతని యనుమతి లేనిదే సము[ద్రయానములే కొక నదీకరణమును చేయ 

రాదు. దేవు రత్ణకు అతని యదినమున నెన్నియో నావలు కలవు. 

సముద్రమునుండి శత్రువులు చ్చినచో నెడిరించుటకు మహాసేన కలదు. 

నావధ్యకవికి మహామండలేశ్వరునీశో సమాన్యప్రతిప త్రికలదు, 

ఈ దుర్గము లోపలను వెలుపలను సూర్యచం(ద్ర వీధులు మనో 

హరముగా శ్రీని నట్టుండుసు. నియమితస్థలములలో . ఉద్యానవ నములు, 
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వాపులు, కూపములు, తటాకములు కలవ. కేం ద్రస్థానములలో కాపుండ్లు 
రాజభటుల మందిరము లున్నవి, పరిశుభమగు వైద్యశాల లెన్నియో 
కలవు. ఈ వైద్యశాలలు రెండు విధములు. కొన్నిటిలో నరుల వ్యాధులకు 
చికిత్స చేయుదురు, మరికొన్ని “సహదేవళాల'లను సంజ్ఞకల పశువైద్య 
శాలలు, వానీనో గజములకు, ఆశ్య్థములకు, గోవులకు, వృషభములకు 

దేవశాభావముకో పూడాపురస్పరముగా చికిత్స చేయు సాబారము కలదు, 

ఇందలి వాడలుకూడ, కులభేదము ననుసరించియు, వృ త్తి భేదము 
ననుసరించియు వేరు చేడగ గలప్పు. దుర్గము చుట్లు అశ్విశాలలును 

గజళాలలును ఉన్నవి. దుర్గద్వారములందు ఘటికాయం తములు కలవు, 
అందుండి నాశికుల కేకలు తరచు విసవచ్చుచుండెసు. గోస్పరద్వార ముల౭దు 
వరాహలాంచఛనములు కస్నుల సండవు చేయుచుండెను. 

దుర్గ్షమంనకు సమీపమున మనోజ్ఞమగు శివాయతనముమ విష్ట్వాల 
యమును గలవు. శిలాయతనము సము[ద ముఖముగను, విష్వ్వాలయము 
మోటుపల్లి దుర్గ ముఖముగను నుండి యా రెండును సర్వ విధముల నౌ దుర్గ 
మును పరిరక్ష చేయుచుండెను. 

మోటుపల్లి రెండు భాగములకును మధ్య రెండు విశాలమగు వార 
ధులు కలవు. అనేకస్థలములలో దానీ ను త్రరించుటకు తరులును 
గళివు 

మోటుపల్లిలో విశాలమగు రాజమార్షము లెన్నియో వున్నవి, 
ఒకదాని వెంట నేగిన విక్రమ సింహపురముమీదుగా దక్షిణమున కాంచీపుర 
మునకు బోవచ్చును, మరియొక దానివెంట నమరానతి, Ul లము, 
కందనోలులమీనుగా పక్చిముమున కల్యాణక టకము చేరవచ్చును, ఇంక్ క్ర 
దానివెంట ధనదుుపోలు, భట్ట బోలు, వెల్లటూరు, శ్రీకాకుళము, వేంగీ 
పురముల మీదుగా రాజమహేం(దపుగమునకు ఈళాన్యముగా నేగవచ్చును. 
సైన్యము లీ మార్గములనే తరుచుగా నడచుచున్నందున వీనికి దండుబాట 
లను పేరు వచ్చినది. సార్థవాహు లీ మార్షలులమీదుగానే తమ సారము 
లను తీసికొనిపోవ్సచుండిరి, 

ఇంత మహావై భనముగల యా పట్టణములో యాంతికుల సౌకర్య 
14) 
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మున కనేక ధర్మశాలలు కలవు, అందులో కొన్ని చాల పెద్దవి. కొన్ని 

చిన్నవి, 

మోటుపల్లిలోగల యొకానొక చిన్న ధర్మశాలలో వారము 

దినములనుండి సువాసిని యొకతె తొమ్మి దేండ్ర వయస్సుగల కుమా తో 

కలిసి విడిది చేసెను. ధర్మశాల చిన్నది, వ్యాపారస్థానము లకు దూరమున 
(బాహ్మణవాటికలో నున్నది. శాంతముగా నుండదలచినవారీ కది యెక్కువ 

యనునృగా నుండెను. 

వారి పరిచర్యల కిరువురు సేవకులు కలరు. అక్కడికి వచ్చిన 
దాదిగా వా రీరువురు ర్యాతింబవళ్ళు నా పట్టణము రండు భాగముల 

మూలమూలల డిరుగుచుండిరి, కాని యాపట్టణములో ని వినోదములు వారి 

నమమ నాకర్షించుబ లేదు, మహా నగంపాసమున కలవాటుపడినవారుగా 

కనీపించుచుండీరి తిరిగి తిరిగి నినాశా దృక్కులతో వచ్చి యా 

సువాసినికి “*కనపడలే”దని మాత్రమే నివేదించుచుండిరి. ఎవరో? 

వా రందరును కర్ణాటకదేశమున బహుకాలము నివసించిన తెలుగు 
వారివలే నుండిరి, వారి కట్టుబొట్టు ఇత్యాదికము కుంతల దేశమునే స్మృతికి 

దెచ్చుచుండెను, మాటలోకూడ కన్న డుల యాసకలదు. వారు సంపన్నులు 

గను కష్ణ మెరుగనివారివలెను కనవడుచుండిరి. వారు ధరించు వస్త్రములు 

విలున కలవిగాని యాభరణము లెక్కువ లేవు. 

ఆ సువాసినిశ్చేరు సోమిదేవి. కుమా ఆపేరు కుపమ. కుపమ 

మాటకారి. వారి దక్షిణయ్యాత్రా విశేషములు మరల మరల నది తల్లి 
నడుగుచుండును, మా నాన్న నెప్పుడు చూచెద నని మధ్యమధ్య అడు 

గును తల్లి విచారము చూపగా మరల నింకొక విషయము (వస్తా 

వించును, 

వారు కన్యాకుమారిని దర్శించి, సేతుస్నానము చేసి, రామేశ్వరుని 
పూజించినారు. మధురలో మీనాక్షిని కొలిచి, తంజాపురములో రాజ రాజ 

బృహదీశ్వరుని సేవించి కంచిలో కామాక్షికి _మొక్కినారు. అంతట తిరు 
మలలో బ్రాల్మతిపుర సుందరి నర్శించినారు. ఈ మధ్య విక్రమసింహ 

పృురములో శేషశాయి పదముల వాలినారు. అందుండి రాజమారమున రాక 
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కృష్ణాపట్రణమురే వృచేరి, నావమీద (ప్రయాణము చేసి మోటు పల్లిలో 

దిగినారు, 

(శ్రీరామనవమినాడ్తు మధ్యాహ్నము మోటు పల్లిలో విష్ణ్వాలయములో 

నుక్సవము దర్శించుటకు సోమిదేవియు, కువమయు, “నందలములో 
నేగిరి. ఆ పిమ్మట శివాయతనము చేరి సంధ్యాసమయమువరకు నందే 
యుండి, ధర్మెకా లకు తిరిగి వచ్చిరి. వారికి (శ్రీకాకుళనాధుని, కనకదుర్గను, 
భీమేశ్వరుని సేవింసవలెనని యుత్కుంఠ విశేషముగా ద్యోత మగు 
చుండెను. కుపషమకు భీమేశ్వరుని నామస్మరణ ఆనందతన్మయత కలిగించు 

చుండెను. 

ఎకొదశినాటి సాయం[త్రముకూడ సేవకులు పకా క 

తిరిగి వచ్చిరి. కొని వారిలో నొకడు ఆ మరునా డదయమే సార్గ మొకటి 

రాజమ 'హేం(ద్రపురములో జరుగుచున్న సంతక్ర కీ ఘప్రయాణమున నేగ 

నున్నట్లు ని వేదించెను, 

అది విని సోమిదేవి వెంటనే యా సార్హముతో తానును బయలు 

దేర నిశ్చయించెను, పరిచారకులు సార్దవాహునికి తమ నామాదులు తెలిపి, 
యొక యందలమును, కంచర మొకటియు, రెండు గురములును 

(పయాణమునకు సిద్ధముచేసిరి, 

1 
బ్రమరునాడే ఉదయమున నా" సార్థము (పయాణోన్ముఖ మయ్యెను, 

ఆది మోటుపల్లిలో నే బయలుదేరుచున్నందున నల్పారంభముగా నుండెను, 

ఇది సువరక్వీవములనుండి సుగంధ ద్రవ్యములు తెచ్చిన వ ర్రకుల 

యాధిసత్య మున నడచుచుండెను. ఇట్టి సార్ధములకో హవ ర్రకులతోపాటు 

తీర్ణయా|త్రికులను, ఉద్యోగాది కార్యాంతరములచే (ప్రయాజములు. చేయు 
వారును (ప్రయాణము చేయుచుందురు. సార్ధము |. 
ననుకరించుచుండును. 

సార్హము సాగుచుండగా నది యొక సర్పాకారముననుండి, శిరస్సు 

నకున్కు పుచ్చమునకును యోజన ముండును. సార్థిముఖమందలి వారు 
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ఒక [గ్రామము వదలిపోయిన ఘరునాడు చివరవా రొ (గామము దేరుట 

సర్వసాధారణము. ఇట్లు కొన్నిడినములవరకు నిరంతరముగా నొకే సార్థ 
భాగములు చెళ్ళుచుండుటయు నున్నది. 

(ప్రచ వసార్థమునకును మ యొక డుండును. అతనీనీ సార్త 

వాహుడందురు, "అతడు (పయాజముచేయు (ప సదేశమును చుట్టుప్రక్కల 

పరిసరములను, జనులను, భాషలను బాగుగా నెరిగినవారై యుండును, 

ఆతని వ్యుగ్రీసములో పలువురు భటు లుందురు. సారము ని వొరిసి 

స్వల్చపు నేరములకు శిక్షించుట కతని కధికొరము Bob, పెద్ద నేరము 

జరిగినచో నట్టివారిని రాజభటుల కప్పగించును. 

సార్టములో శేరినవా రందరును సార్ధవాహుని క్తి నియమిత మైన 

సువర్ణముగాని, వర్తకులై నచో వారి సరకునుబట్టి భాగముగాని ఇచ్చుకొన 
వలెను, సార్థవాహుడు సౌర్దములోనివారి (పయాణమునక రి ఆవ రమైన 

వసత్తులు కల్పించును. దారిలో య్యాత్రికులాగినచోట వారికి భోజనా దులకు 
అవసర మైనస్ పదార్థములు దెరిళ ఏనట్లు సిద్దముచేయించును. స్వల్సవ్యాధుల 

దికిత్సకు వైద్యు 'ఊదప్: సార్హరేక్షణకు భటుల నఠడే నియమించును, 
శేషధదము ప్రయాణసమయ మలో. వెంట నుంచుకొనుట కష్టమని 

తలచినచో సార్గవాహున కది యప్పగించిన నవరస మైనస్పుడది సారల 

కిచ్చుచు సంర కీంచును. సార్థములోనివా రందరు తప్పిపోకుండ ప పచ్చు 

చున్నట్లు మధ్యనుధ్య- 5 “న్నిస్తాసములలో సరిదూచుకొనుచుందురు. 

-నిధ్యు క్రసాకర్యములు సార్గవాహుడు. కల్పింపనిచో సార్గవాహుడు రాజ 
దండమునకు పాత్రుడగును. తీ ప పమాదమునకు సార్థవాహునికి శూలా 

రోసణము సామ మాన్య శిక్ష, 

సార్ధములవెంట భారములు చేర్చుటకు సేవకు లెందరో ఉందురు. 
అవసరమ గుచుండు చిల్లర ప స్తువులు విక్రయించుటకు వ ర్రకులుందురు. 

ఇంతే కొదు. యాత్రికుల వినో దార్హము అన్ని రకములవారు నందు 

చేరెడివారు. సార్థములోని సంపన్నుల ధనము సుఖముగా హ్రరించుట 

కెందరేని చుట్టుప్రక్కల (గామముల నుండి చేరుచుందురు. చోరుల బాధ 

లేకుండుటకు 'సార్గవాహు డెన్నియేని భద్రకార్యములు చేయచుండును. 

(a 
గల ౬ 
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అటి యా సార్హముకో గలసి సోమిదేవియు కుసనుయు వారి 
'సేవకులతో మధ్యాహ్నమునకు చెరుకూరు చేరిరి. అది పెద్ద గ్రామము, 
అందులో నిత్యాగ్ని హోులై వేదవిదులగు (జాహ్మాణుల వేయి గడప 

గలదు, వారిలో పలువురు అగ్నిష్టోమాదిగా మహోగ్ని చయనాంత క్రతువు 
లొ నర్వినవారు. అప్పుడు ఆ (గ్రామములోని సోమయాజి యొకడు 

ఆపోర్యామ మను మహాగ్నిచయనము చేయుచున్నా డని సోమిదీవికి 

తెలిసినది. ఆమె కర్హాటదేశములో నున్నప్పుడు యజ్ఞములు చూచి యెరు 
గదు, దకిణయా(త్రలు చేయుచున్న ప్పటినుండియు, దారిలో నెన్నియో 
యజ్ఞకర్మలు కన్నులపళిడువుగా చూచినది, ఆమె పుట్టింటివారి కుటుం 

బములో మూడు తరముల [క్రిందటి పురుషుడు అగ్నిష్టోమము. చేసెను, 
అప్పటినుండి యా కుటుంబములో సోమిదేవి “పేరు వచ్చుచుండెను. 
ఆమె మెట్టిస యింటగూడ మూడవ పురుషుడు కంచెన సోమయాజి 
అగ్నిషోమిము చేసినవాడు, అమెకు తన నామము సారకముచేసికొన 
వలె నను తీవ్రవాంఛ కలదు, | 

ఆమె యస్టము సంగతి వినగానే కూతును దీసికొని యజళాలను 
జూడనేగెను. అప్పుడే రృుదదేవఠాళమైన మంత్రములతో (తిసహ(న 
సంఖ కల ఇషకలు శ్రేనాక్రారముగా స్థాపించి, అహవనీరుకుండము 

కల్పించుట పూరియైనది, వెంటనే రుద్రరూనముగా మహాగ్ని 

యక్కడ నావిర్భవించునట, ఆ ర్ముదుడు (కొ తగా జన్మించిన గోవత్స 
మువలె ఆకలితో నుండి ధాగధేయము వెంటనే కావలె నని కోరునట. 
అవ్యవధానముగా అజాకీరముతో శతరుద్రీయముతో, ఆరు హోమములు 
చేయుదురు, అవి యన్నియు వంశము ధరించి యేకధారగా చేయవలెను, 
ముందధ్వర్యుడు మూడు హోమములు చేయును, ఆ పిమ్మట యజ 
మానియే మూడు హోమములు చేయును, 

సోమి దేవి చూడబోవునప్పటికి సరిగా రుదావిర్భాన మయ్యెను. 
ఆమెక్స దేహమానందముతో పులకరించెను. ఆమెకు ప్పత్రోత్స తికాలేదు, 
ఈ సోమయాజికి బుత్విక్కులు రుదోత్స త్తి మంత్రములతో కల్పించిరే 
విచారింపగా నా యజమాని గో త్రముకూడ తమగో(త్ర మే... హరితస 
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గోత్రము! వెంటనే యామె మూడువందల యేబదివరహాలు యజ్ఞభిక్షగా 
దక్షీణార్జ మర్చించెను. ఆ పూట నామె కుమా రెతో సేవకులతో యబ 
శ్వర (వసాదమే భుజించెను. 

తన పూర్వులు ఎన్నడో నివసించిన వేంగీరాజ్యములో మరల 

(ప్రవేశించిన తర్వాత (ప్రథమయజ్ఞశా లాధర్శనముననే వ 
యామె కెంతయు శుభసూచన మని వొడకట్టనది. ఆ సాయంత్రము 

వారు సురక్షితముగా ధనదు[ ప్రోలు చేరిరి, అదీ వెలనాటికి ముఖ్యసట్టణము, 
అక్కడ రాజరాజసామంతమండ లేశ్వరుడగు నాణ్యదేవు డను వెలనాటి 

చోడుడు పాలించుచుండెను. అతడప్పుడు రాజమ హేం ద్రపట్టణమునక 

రాజదర్శనార్గ మెగియున్నట్లు తెలియవచ్చెను, 

ధనదుపోలులో అష్టోత్రర sees శివాయతనము 

లేక (ప్రదేశమున గలవు, ఆ gre అన్నిట నభిషేక మేకకాలము 

ననే జరుగును, పదకొండు మారులును పదునొకండు (ద్రవ్యములతో నా 

యభిషేకము చేయుదురు. అభిషేక సమయమున నన్ని దేవాలయములోని 
తీర్తము కలిసి చిన్న సెలయేటి (ప్రవాహము ననుకరించును. (దవ్యభద 

మునుబట్టి యా 'సెలయెరు రూపభేదము నొందుచుండును, సోమిదేవి యా 
రాత్రి శివదర్శనము చేయుటకు బోవునప ఏటికి నాలస్య మ మ్మెను. ఆ యాల 

యముల మహావై భవము చూడగనే వ మరునాడుదయ మచ్చటనే 
యుధిడి, రు(దాఖి" శకము చేయింప నెంచినది, ఆ సంగతి సార్గవాహా భటు 

లకు తెలియజేసినది. 

మరునాడు చె వై (త శుద్ధ (త్రయోదశి.ఆ నొ డామె విడిదినుండి దేవాల 

యమునకు బయలు దేరదోవుచుండగా, గంగిరెడ్డు తీసికొని గంగిరెద్దులవా 
రెదురై రి వారు గంగి రెడ్లను చిక వర్ణములు y= గంత లకోడను స 

పేరులతో డను చక్కగా నలంకరించిరో వారును ఆకర్షించు రంగుల అంగీ 
లును, తల చీరలును ధరించిరి. వారు వీకణము చేయుచు వినోదములు 
చేసీ సోమిదేవిని, కసమను మెప్పించిరి. సోమిదేవి వారికి. పాత పట్టుచీర 
యిప్పింపగా దండ ములు పెట్టుచు వెళ్ళిపోయిరి, 

అభిషేక సమయమున ధనద్యుప్రోలులోని దేవళముల వై భవము 
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ధనదుపుకమునే స్మరణకు తెచ్చెను. అన్ని దేవాలయములనుగల దీప 
స్తంభముల వెండిమండల యాకారములు కుసమదృష్టిని మిక్కిలి యాక 

గైంచెను, 

వారు అభిషే కానంతరము భోజనాదిక మొనర్చి, ఆవీట కొంచెము 
Es) విశాంతి తీసికొని వెంటనే బయలు దేరిరి. శీ ఘకా లములననే 

హరికి పొన్నపల్లి యగ కరము కన్నుల సండ్రుపయ్యెను అ సమయము 

నకు గడియ (ప్రొద్దు ఉండగనే వారు "భట్టిప్రోలు చేరిరి, 
భట్టి పోలు అంతకు పూర్వము మహానట్టణమై యుండెను గాని, 

అందున్న సంఘ హారామముతో బాటు పట్టణ మునకును  జీక్షదళ (పొరంభిం 

చెను. ఆ సంఘారామమున మహోదె చై త్య మొకటియు, తకు సొమాన్య 

చైత్యములును గలపు. మహా చై త్యములో తథాగతుి దేహవాతువు పది 
లముగా నున్నందున బౌద్దుల కది పుణ్యక్షేత్రము. అందున్నది బుద్దుని 

శల్యమని (పతీతి. ఆ ధాతుగర్భముచుట్టు ను పెద్ద సంఘారామము కలేదు, 

ఆ యావరణ మంతయు బలవస్ప రాలపై చెక్కిన అద్భుత శిల్చములతో 

లోచనాకర్షకముగా నుండెను, సారము “వెన మార్గాలికి సమేపముననే 
యొక ప్రక్క నది యుండెను. 

సార్థము మోటుపల్లిలో బయలు దేరునప్పు డంత పెద్దది కదు 

ధనదు[పోలుకు చేరిన పిమ్మట నది విసారమయ్యెను, అచ్చటీనుండియు 

భట్టిప్రోలు వరకును జన సదములతో సంకీర్షమ గు (ప్రదెశమైనందున అడు 

గడునకు నూతన యాతికులు చేరుచుండిరి, సార్థము క్షణ క్షణ మీ రీతి 
బెరిగిపో వుచుండెను, 

భబ్ణి పోలు సంఘూరామము దర్శించుచుటక్ష సువర్షద్వీపమునుండి 

మోటుపల్లి “శేవున వచ్చిన బౌద్దయ్యాత్రికు లా సార్గములో పలువు రుండిరి. 

వారందటి భట్టి పోలులో నాగిపోయిరి. తతర దక్కడికి వచ్చి, 

తమ సేవలు పూ రిచేసికొనిన భ కులెందరో మరల నా సారములో 
చేరిరి. 

భట్టి పోలుకు (కోశము దూరములో వెల్లటూరున్నది. అక్కడ 
కృష్ణవేజీనది ౩ నా పార్టము తరింపవలెను, వెల్లటూరలో సార్హములోని 
మనుష్యు లందరును సరిగా వచ్చినదియు, తేనిదియ పరీకింతుడే. ఆవలి 
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యొడ్డుకు చేరిన పిమ్మట (శ్రీ కొకుళ క్షేత్రములో మరల నొకమా రట్ట 

పరీక్ష చేయుదురు. 

వెల్లటూరులో నప్పు డొక వాజ సేయము జరుగుచున్న దనియు 

మరునాడేఆవభృథస్నా నము జరుగు ననియు సోమి దేవికి తెలియవచ్చెను, 

ఆరా|తియా వాజ 'పేయమును దర్శించి, మరునాడు అవభ్ళధో దళము శిర 

స్పునతానును కుమా ర్లెయు ధరించి పవిత్రత నొందవచ్చునని యువ్విళూ, 

రుచు సంఘారామము  వంకనై. న జూడక యందలమును సాగనిమ్మని 

బోయీలకు చ చెప్పెను, 

శరీరకష్టము చేయుచున్న యా బోయీలు విశ్రాంతి తీసికొననిది 

కదల లే మనిరి, మ్మిశాంతి యనగా, వారి భాషలో మద్యపానము. ఆ 
'సాంతమంతయు తొటిచెట్ల మయము. ఆ వ తాటికల్లు రుచి 

తద్విదులలో పేరు SO సోమిదేవి సేవకులు బోయీల నా 

సుర (శ్రాగకుండ వేయలేక పో 

ఇట్లు సోమిదేవి, aa సల్లకిడింపి బోయీలు విశ్రాంతి దీసి 
కొనుచుండగా నా యుదతము స్లోమిదేవి విడిదియందు నిన్ నోదముచూపిన 

గంగిరెద్దుల జట్టు అచ్చట వినోదము చూప్పచు కనిపించెను. అప్పుడా 

గంగిరెద్దుల నాయకుడు అన్ని టిలో పెద్ద గంగిరెద్దు పె సోమి దేవి యిచ్చిన 

పట్టావస్త్రము కప్పి యాడించు చుండెను, వాడా జామున చూచినం 

తనే ఒక్క పరుగున ఆ ఎద్దును ఆందలముముందుకు తీసికొసీవచ్చి సోమి 
దేవికి (మొక్కించెను. 

“అన్ముగారికీ దండం బెట్టూ బసవా బగవా, బసవా! 

పట్టు శాలువను కట్టి కులికెదవు బసవా, బసవా, బసవా! 

ఆ పట్టుకోక్త ఈ అమ్మవారిదే బసవా, బసవా, బసవా! 

ఈ వైపుల లే దింతటి వితరణ బసవా, బసవా, బసవా! 

పులి నీ మెడ ఎట్టు పళ్హైరా బసవా, దిసవా, బసవాః” 

వెంటనే ఆ గంగిరెద్దు హుమ్మని అ గంగిరెద్దు నాయకునిమీదికి 

రంకెలు వేయుచు దుమికి అతని మెడ పండతో పటుకొని యపే సోమి 
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దేవివద్దకు వానిని సడిపించుకొనినచ్చి చూపి మెడ వదిలెను. కృసమ 
భయపడ సాగెను, కాని సోమిదేవి చిరునవ్వుతో దాని ననునయించెను. 

“కల్యాణములో కగియా లేవిర బసవా, బసవా, బసవా?” 

ఆ గంగిరెద్దు తల వంచి తన కాలి కున్న వెండి కడియములు నిర్హే 
శించెను, 

“మాన్య వేటమున మాలిక లేవిర బసవా, బసవా, బసవా?” 

అది తన శిరస్పునను కంఠమునను గల పూసల పేర్లు ఊగున 
ట్టుగా తలపైకి (క్రిందికి నొడించుచు చూ పెను 

"పుట్టిల్లం టే పుడ్తైడు "వేడుక బసవా, బసవా, బసవా! 

అమ్మగారి కిక నడ్డం ర్రాకుర్ బసవా, బిసవా, బసవా! 
అమ్మగారి కొక దబ్దం బెట్టర బసవా, బసవా, బసవా!” 

ఈ విధముగా నాడించగా సోమిదేవి సంతోషించి యా గంగి 

ద్లుపై మరియొక వస్త్రము కప్పించెను. ఇంతలో బోయీలు ద్విగుణీకృతో 
త్సాహముతో అందలము ఎత్తుకొని బయలుదేరిరి, సేవకులు అశ్వము 

అధిరోహిొంచిరి. వారి కంచరమును సాగిపోవుచుండెను, 

వెల్లటూరుకు సగము దూరము 'వారు పోయిరి. పైన చంద్రుడు 

చల్లని వెన్నెల కాయుచుండెను. దూరమున వెల్లటూరు దీపములును, 

యజ్ఞధూమమును కానవచ్చు చుండెను. ఆ (వ్రదేళమున దట్టముగా చెట్లు 

కలే. అందులో వనస్పతివలె |ప్రకొశించుచు పురాతనమగు నేక వట 

వృక్షము కలదు. అక్కడ చిత చిత్రమగు దొంగతనములు జరుగుచుం 

డెడి వను ప్రతీతి యుండెడిది! అందువలన దానికి దొంగలమ(ర్రియని 

యన్వర్థనామము వచ్చెను. రాత్రులు చీకటిపడిన పిమ్మట న పదిల 

ముగా నొ దొంగల మ్శరిని దాకఇెడివారు; 

సోమిదేవియందల మచ్చటికి వచ్చునస్పటికీ పతాక వెన్నెల 

యున్నను, మార్గమును కప్పి వేసిన యా చెట్ల సందులనుండి చం(దకాంతి 

కనిపింపకుండెను. కంచరము వెనుకపడిపోయెను. చిత్రముగా సార్ధము 
లోని జనమును ముందు వెనుకల గొంచె మెడ మెరి. 

16) 
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వారా మ్శర్రివద్దకు వచ్చునప్పటికి దొంగల మరిలోనుండి ఆకస్మిక 

ముగా పిశాచముల కేకలు వినన య్యెను. ఒక్కసారిగా నా మరి 
యూడలనుండి పిశాచముల శండము వికృత భయంకర వేషములతో 

(క్రిందికి లంఘించి (త్రుటికాలములో సందలమును చుట్టుముకైను, బోయి 

లందరు భయ(భాంకులై అందల మక్కడ సడవై చి ఏవరికి తోచిన 
తో వనువారు సారిపోర్పురి రెండు వె వై పులనున్న సే క ఆ పశొ 

చములుగదలతో మోదగా వారు గుక్రములనుండి ప డీపోయిరి. 

అది చూచి సోమిడేవియు, కుసమయు మూ ర్భపోయి యిరి, వా రున్న 

యందలము నా పిశాచములు మోసికొనుచు ww దునముతో నెక్ళ్కు డికో 

పోయెను. 

సార్టములో వెనుక నున్నవారు కలిసికొనునప్పట్క్తి అందలముజొడ 

లేదు, తలమీద తగిలిన దెబ్బలకు స్పృహతప్పి సేవకులిద్దరును పడియుం 

డిరి.సార్గరక్షకులు రాజోద్యోగులు అక్కడికీ చేర యా సేవకులను,నమ సే 
od కంచరమును కేష్తనుగా వెల్లటూరులో సురకీతమగు 
డికి చేర్చించిరి. వై వె ద్యులు సేవకులకు చకీత్స చేయుచుండిరి. కొని 

వారీ కొ రాతి స్పృహరాలేదు. 

నాడే రాజమహేంద్ర పురములో బాణహతుడై నన్ని నారాయణ 
భట్ట వజ్జియ మందిరములో చికిత్స పొందుచుండెను, 

వన్ని నారాయణుడు బాణహతుడైన ర్యాతి నీరసముగా నుండి 

బాగుగా నిద్రించెను, దృఢమైన యతని కాయము సుఖని(ద్రతో మరునాటి 
యుదయమునకు కొంత వికసించెను. అతడు కన్నులు తెరచి చూచినంతనే 
సేవకుడు పొన్న వినయ ముగ్ధమైన ముఖముతో (ప్రత్యక్షమయ్యెను. 

ఒక్క క్షణకాలము తాను కలగనుచున్నానేమో యని సందేహించి 
చింతించి కన్నులు మూసెను. మరల కన్నులు తెరచినంత నే పొన్న 

కన్నీరు కొర్చుచు నారాయణుని పొదములు స్పృశించి వందన మొనర్చెను. 
అతని భ క్తీకి, (పేమకు నారాయణుని హృదయము (ద్రవించి కన్ను 
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లార్జషయ్యెను, రవంత గద్గద స్వరముతో “పొన్నా!” అని మాత్ర మత 

డనగల్లెను, పొన్న బిగ్గరగా 'నేడ్వసాగెను, 

పొన్న దేహము అశిమా(త్రముగా స్ట్థూలమును, కర్కశమును 

ఐనది. అంత దేహమును జవస శ్రములతో 'పొంగారుచుండెను. జగదేక 

మల్లుని విగహమువలె కసుపడును. కాని యిప్పు డాతస్ దేహ మంతయు 

చిన్న చిన్న గాయములతో సందులేకుండెను. పలుతావుల పొంగియుం 

డెను. ఒక కన్ను ఎరవారి యుండెను, 
“నాన్నా! నీ (పొణములతో ఉన్నావు. చాలును" అని నారాయణ 

భట్టు వారూ 

“స్వామి సాద సేవకుని ప్రాణము లెంత, బాబూ! మీ (ప్రమాదము 

నా కక్కు-వ బాధగా ఉన్నది.” 

నాకు ప్రమాదము రాదు పొన్నా? కాని స వేమైతివి? ఎవరు 

నిన్ను ఇక్కడికి తెచ్చిరి? స్వస్నము కాదని నిశ్చయము కాలేదు!” 
“మీకు స్వప్నము కాదు, (ప్రభూ నిజము, ఇన్ని గాయములతో 

నా దేహమెన్నడె నను చూచితిరా?” 

నారా: లేదు, నిజమే, 

పొన్న : ఈ దెబ్బలకు నాకు దిగులు లేదు: ఇన్ని దెబ్బలు కలిగిం 

చినవారిలో నొక్కరినికూడ తిరిగి యింత నొప్పింపలేకపోతిని వారిని 
గు రింపనుకూడ లేను. 

ల నారా: ఏ మైనది? 

పొన్న * పారశీకుల నూనె వచ్చిన సి దెలలో నూనె బే దని నాకు 

సందేహము కలిగి, యప్పటికి రెండు రాాతులనుండి యా పడవ లున్న 

(పదేశముల గోదావరిలో నీదుచు సరీకించుచుంటిని, నిశ్చయ మైనంతట 

రాజభటుల కొ నూనే సిద్ధైలలోని. యాయుధము అన్నియు నప్పగింపవలె 

నని నా యుద్రేశ ము. 

నారాయణుడు ఊ(కొట్టుచుండెను, పొన్న తన కథ సొగించెను: 

“ఈదుచున్న నా తలమీద గురి చూచి ఎవరో తెడ్డు విసరిరి, అడి 
వెన్నెలలో తప్పించుకొంటిని. కాని వీపుమీద పడినది.” వెంట వెంటనే 
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'దేహమం౦ంతయు తెడ్డతో దెబ్బలు తగిలినవి, ఆ(ప్రయత్నముగాఅరచినాను. 

నాకు స్మృతి తప్పినది. లేచునప్పటికి విలువగల వస్తువులున్న కొట్టులో 

నుంటిని. నాక్స దాహము కాని, ఆహారము కొని యిచ్చువారు కూడ లేక 

పోయిరి. ఆ పగలు గడచిపోయిన తర్వాత చీకటిపడిన కొంత సేపటికి, 
మంచినీరు, ఆహారము సోదణ గండ్లలో నుండి ఎవరో ఉంచిరి అనుమా 

నించి చాలసే పవి ముట్రిలేదు. దాహ మాపుకొనలేక తెగించి ముందు 

మంచిసీరు |త్రాగిశిని. న పిమ్మట నాహారము (గ్రహించితిని. మరునాటి 

పగలంతయు నాకు దాహముకూడ నెవ్వరు నీయలేదు, బయట నంతయు 
సందడిగా నుండెను, నేను శేకలు వేసితిని, విన్నవారు లేరు, మరల 
చీకటిపడిన "తర్వాత మంచినీరు పెట్టుచున్న హస్తము కనపడినది. 
అతురుడనై మంచినీరు (త్రాగివేసిని, ఆహస్తము అన్న మందించ్చు 
చున్నది, ఆ చేయి గు రువచ్చినది__“ 

పొన్న ముఖభంగి యొక్కసారిగా విక్సతమయ్యును. నారాయణ 

భట్టు ద్విగుణీ కృతాదరముతో “నీ వేమియు తొందర పడలేదుగదాః ” 
అని యడిగెను, పొన్న సొగించెను. 

అ గురుకు వచ్చినది. (త్రాగిన నీ ప కడుపులో 

నుండి వికారము కలిగి వెళ్ళి హోయెను అన్నప్నాత ఆ వేగముతో పగుల 
నం ఆ చేయి విరిచి వేయుట కందుకొనబోతిని అందలేదు ప్రభూ, 

అందలేదు. ల్ 

పొన్న కన్నులు హు అతని హృదయసృందనము 

దూరమునుండి మేఘగర్గనమువలె విననగుచున్నది. 

“స్వామీ, అచేయి తప్పించుకున్నది. మరొకమారు కనిపించినచో 
నది యదృశ్యమైయుండును. ఆర్మాతి నాకు కన్నుల నిద్దుర లేదు, అర్హ 
ర్మాత్రము దాభిన దనుకొందును. ద్వారమునొద్ద విచిశ్రమగు ధ్వని (పారం 

భించెను. ఎవరై నను లోపలికి వచ్చినచో వారిని ప్రాణములు తీయుటకు 
తెగించి సిద్ధపడితిని, కంఠతనుండి. “నొరాయణదూత లము. అల్లరి చేయ 

వద్దు” అని వినిపించెను. వెంటనే నేను శాంతించితిని. ద్యారముమూల 
లూడిపోయెను, నన్ను నలుగురు మనుష్యులు తీసికొని చెట్టచాబునుం డి 

దారి తీసి, పెద్దప్రాకారమును (తాటి నిచ్చెనలమీద దాటించి నో పాదసన్ని 
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ధికి జేర్చినారు. ఆ తొందరలో రక్షణకు మీ రిచ్చిన చిత్రవస్త్ర్రము 
అక్కడ పోయినది, నన్ను నూనెవ ర్రకులమీద నభియోగములో సాక్షిగా 
రమ్మని వచ్చిన రాజాక్టాప్యత్రమును, మరియొక పత్రమును పోయినవి,” 

ఇంతలో వజ్జియ (పెగ్గడ అక్కడికి వచ్చెను. నారాయణు డాతనికి 

నమస్కరించెను. పోన్న రకా చేసి ప్రక్కకు వొదిగి నిలుచుం 
డెను, 

“ఇతడేనా, సీ పరిచారకుడు?” 
“అవును మీదయనల్ల." 

వజ్జియ (పెగ్గడ సన్ని ధానములో వైద్యుడు నారాయణుని బాహువు 
పైనున్న వై ద్యబంధ మెడలించి పరీక్షించెను. కండగల యా బాహు 
వంతయు 'హంగియుండెను గాయము లోతుగా నున్నట్లున్నది, కొని వెడ 
ల్పుగా లేదు. వైద్యుడు. పరీక్షించి “గాయము శుభ్రముగా నున్నది, 

ఇంత యారోగ్యము కల వ్య కికి (సమాద ముండకూడదు. మూడు 

నాలుగు రోజులలో వాతము [కమ్మని యెడల ఏ భయము నుండదు" అని 
వజియకు ని వేదించెను. 
న హోమ మయాజులగు (బ్రాహ్మణులు వేచియన్నా రని "సీవకు డక్క_డికి 

వచ్చి వజ్జియకు నివేదించెను. ఆది విననివానివలెనే యతడు సంభాషణ 
సాగించెను. 

వజ్జీియ కొంచెము పరిహాసమి శ్రిత మైన ఆదరముతో పొన్న దృఢ 

ఈాసుమును ఆపొదమ సకము ఉపలక్షించి నారాయణభట్టును, “షత బేనా 
పొన్న?అని ప్రశ్నించెను. 

నారాయణభట్టు, “అవును. అతనిని తిరిగి రప్పించుటతో నాకు 
గాయము సగము నయమైనది” అనెను, 

వజ్జియః పాస మితనికి దేహమంతట దెబ్బలు తగిలినట్లున్న వి, 

వైద్య మవసరము లేదా? 
_ నారాయణభట్టు : కొంచె మతనికి స్వాస్థ్యము చేకూరిన తార్వాత 

మోటుపల్లి సంపవలెను, ముందిక్కడ నూనెనర్తకులమీద సాక్ష్యము 
చెప్పవలసియున్నాడు, 



వజియ : అవసరము లేదు. ఇతడు లేకుండగనే ఆది తీర్చు ఇన్చి 

నారు. ఇతనితో మా శేమియ పనిలేదు, మోటుపలి పంపపచ్చును. 

ఎప్పుడు బయలు దేరగలవు? 

“దేవర ఎప్పుడు నెలనిచ్చిన నప్పుడే. ఈనాడే బయలు చేరగలను, 
కాని.” అనుచు పొన్న నారాధుణునివంక చూచెను. అట్టి స్థితిలో 

వదలి వెళ్ళుటా? 

మరియొక సేవకుడు వచ్చి సోమయాజి నాహ్మణులు దర్శన 
కొరకు వేచియున్నారని వజ్జియకో నివేదించెను. అడి విని “సేవవునివ3 

పజ్లియ (పెగ్గడ క్రీగంటి | (ప్రసారము. చేసెను. దానికో నా సేవకు 
గడ్ గడలాడుచు య ముకు విద్వాద్బాళహ్మణులు దర్శనమునకు 

వచ్చినదో శీ ఘముగా నివేదించుట ఆచారము, ఈనాడు 

వజియ కడి యిష్టము లేదని శే పకుడు (గహింపగలిగెను. 
జ 

3€ 

hE pn 

న 

పన న. స ఏ రలో మోటు పల్లీ పంప్పట చేతులారా (పాణ 

ములు శీయుటగును. య భార్యాప్ప శ్రికలను దుర్గముసజేర్చుట 

కొజ్జ (ఏం వతుతు నే పోయినవి. ఇతడు కొంచెము విశ్రాంతి తీసికౌ 

బయలు rr + 

ఇట్లని, వజ్టిను పొన్నను, గోదావరిలో స్ .సట్టుకొన్న వారి 
సంగతియు, నిశ రవిషయ మటు (పళ్నించి తేలిసికొనుచుండెను. అంత 

చేపను పొన్న స్వభావమును గూడ ను. పిని కొంతవడికి 

“ఇతడు బుద్ధిమంతుసివలెనే కసపడుచున్నాడు; కాని యింత దేహ 
మున్నవాడు మన కంత యుపయోగింపడు,” అని వజ్జియ పలికెను, 

సారాయణభట్టు చిరునవ్వు నవ్వెను. 

“నాకుమా(త్ర మీతని దేహమే పలుమారు ప్రాణరక్ష చేసినది,” 
అనెను, 

వజియ ; నీ అవసరములు వేరు, నా అవసరములు వేరు. ఐనను 

ఇతనిని సంఘారామమునకు పంపిన నెట్టుండును? 

నారాయణభట్టు : జేతారినాధులను హత్యచేయుటకై నచో నశ్లే 
చేయవచ్చును, 
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వజ్జియ : : అంత మాటా? (శమబణులను మహామాత్యులు హత్తు 

జేయింతురా? సీకు చిన్నతనము పోలేదు నారాయణా! 

నారాయణ : క్షమింప్తడు, జేతారినాధులు చేతి కందుబాటులో 

కనబడిన నన్నును మిమ్ములను ఇకడు లక్ష్యము చేయడు, భీముని చేతిలో 

కీదకునికై న గతి (ప్రాప్తించును. 

ఆవల సోమయాజి[బ్రాహ్మణుల్లు మరల సేనకుని వజ్జియ యొద్దకు 

పంప నెంచిరి కొని యొక్క "సీవకుడును. వెళ్ళుటకు నిహనింపళేదు, 

అంతట వారందరున ఉచ్చ్పైస్వ్యనముతో ఘనపొథము సాగంచినారు. 

ఫి 

స్ట 
ఆ ఉత్తమబహు 'వేదప్నిపులు ఏక గీవముగా నా చేయు ఘసపొఠము 

(పెగ మంద రమునను మండిరాంతరములను సింహగర్హ సమువలె 

గంఫ్రీరమై (పశధ్వస్ం ౧చెను. అందు కానందము పొందవలసిన Ss 

పెగ్గడకు ఎండువలసనో తీవ్రముగా కోపము కలిగినది. “ఇప్పుడే 
వచ్చెద” నని చెప్పి శీఘంముగా వెగలి యా (బాహ్మణులకు దర్శన 

మిచ్చెను. 
వజ్హియరాక కానందించి వారు ఘనపాఠము సొగించుచుండిరి, పనస 

పూర్తికాలేదు. 

వజ్జియ ముఖమున చిరా en తాను కూర్చుండ లేదు. 

వచ్చిన వారికి వందనము చేయలేదు. తన్ను నమస్కరించిన యా వేద 

విప్రులకు (ప్రతినమస్కారమైన చేయలేదు, నిలుచున్న వారిని కూర్చుండ 

మనలేదు, పనస పూర్తి కానియకుండగనే...... 

“త్వరలో మీ మీరు వచ్చిన పని తెల్చుడు” అనెను. 

పనస కొందరాపిరి, కొందరు తడబడిరిి మరికొందరు వడివడిగా 

పూర్తి రిచేసి ఆశీర్వదించిరి. నజ్జియ యేదియు లకింసక (ప్రశ్నార్థ్క దృష్టితో 

వారల బరికించెను, 

కొని ఆట్టి వజిణుస్టితి సొరి కొళ+ రోము కలిగించ? స్వయముగా 

నగ్నిష్టోమాదికము చేపేస సోమయాజి యీ వజ్జియ్యపెగ్గడ!  యజ్ఞభిక్షకు 

వచ్చిన యిందరు విద్వద్వి(ప్రలను అవమానించుటా? వారు విన్న “వజ్జియ 

కీ ర్రికిది విరుద్ధము. 
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అందులో నొక వృద్దవి|ప్రడు సాహసించి యందరిలో నతివృద్దు 

డగు సోమయాబిని వజ్జియకు చూపి, యా సోమయాజి గుణగణములనుి 

విద్వళ్తుసు, పూర్వము కొవించిన యాగపరంసరయు వరుసగా వర్షించి 

చెప్పెను. 

వజ్జియ చిరాకుగా “మీకు పనిలేదు. అ(గ్రహారములలో తోచక 

యాగములే తల పెట్టుచుందురు, ” అనెను, 

ఆ బ్రాహ్మణుడు తెల్లవోయెను, అట్టి యజ్ఞనింద వజ్జియనో ట 

వచ్చు నని అత డూహింపలేక పోయెను, మరల దైర్యము శేచ్చుకొని 
ఇట్లనెను ; 

“ఈ సోమయాజి పౌండరీక మాచరింసదలచినాడు.” 

“అయి తే” 

“యజభిక్షకు మీ యొద్దకు ముందు వచ్చినాము, మీబోటివారు క్రరు 

బీంచినచో కృతారు డగును.” 
“ఎప్పుడు?” 

“వై శాఖ శుదములో,” 

“ఎక్కడ?” 

“ఈ రాజమ hea మీ సన్నిధానముననే, కోటి 
లింగాల తీర్గములో, వ 

“యజ్ఞలిక్ష చిల్లిగవ్వ యీయను. ఈ యజ్ఞములు చేయువారితో 
మాకు చాల బాధగా నున్నది. విసిగిపోయినాము, క యచేయుడు. నను 

సారము!" ఇట్లనుచు వజ్జియ వెడలిపోయెను. 

బాహ్మణనమూహము రాజరాజనరేర|దుని పాలనలో నిట యవజ్ఞ 

యెన్నడు పొందలేదు, వజ్జియ యింత తీ(వ్రవాక్కులు ఎన్నడు ప్రయో 

గించినది యెరుకలేదు. 

వజ్జియకు పిచ్చి యె తీనదా?__ పాపము, వృద్ధాస్య నులో కార్యావస 

రములలో నుండి చిరాకుగా నున్నట్లున్నాడు. ' మనము వర్మ సమయములో 

వచ్చినాము. ఒక్కొక్క వేళావిశేషము. (బ్రహ్మహత్య చేసీనవారిని వెనుక 

వేసికొని వచ్చుచున్న ఈ (పెగ్గడయొద్దకు యజ్ఞభికకు మనము వచ్చుశే 
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పొరపాటు, ఇతడు బౌద్దులలో కలిసిపోవుచున్నాడు. అవును___ (శమణు 

లకు విరివిగా దానములు చేయుట నేను కళ్ళారా చూచినాను. వేదవిద్యకు 
బ్రాహ్మణులలో ఈ గతి వచ్చినది. కలిమహాత్మ్యము! మహారాజుతో 
Ms అమ్మంగ దేవికి నివేదించు కొందము. వజ్ఞియకు ఐశ్వర్య 

మదము 

పరిపరి విధముల వజ్జియ కావించిన యజభంగమునక్తు ఆతని 

నిందించుచు (బాహ్మణదృందము డీనముగా, రోషముతో వెడలిపోయెను. 

19 
చెత పక్ష త్రయోదశినాడు రాజరాజనరేంద్రుడు. దేవేరియగు 

అమ్మంగదేవికో కలసి ఆనంగ్మవతము మహోత్సవముగా జరుప్పకొ నెను, 

పూజావసానమునకు యువరాజు బాణము న త్రిబ్రాహ్మణుని వేధించె నను 
వార్త వారికి తెలియవచ్చెను. ఆ మరునాటి మధ్యాహ్నమే యతడు కొలువు 

తీరెను. : 

ముందు రాజదూకలు కొలువు (ప్రకటించిరి, 

“స్వ సి స సర్వలోకా(శ్రయ శ్రీ ల్లీ విష్ణువర్ధన మహారాజాధిరాజ రాజ 

పర మేశ్యర పరమభట్టారకులు పరమ మేళ్వరులు న న 

పరగండబై రవులు మహాసింహాసనాసీనులై మంతి పురోహిత సేనాపతి 

దండనాథ యువరాజ (ప్రధాన సామంత మండలేశ్వరులతో కొలువు తీరి 
కున్నారు, 

మాగధు లిద్దరు శై వారము చేయుచు నిట్లు చాపక్య వంశకీ రనము 
చేసిరి : 

“శ్రీ ధామ్నః పురుషో త్రమస్య మహతో నారాయణస్య (వ్రభోః 
నాఫ్రీసంకరుహో దృభూవ జగతః (స్రష్టా స్వయంభూ స్తతః 

జజ్జే మానససూను రత్రి రితి య స్తస్మా న్మునే రత్రితః 
సోమో వంశకరో సుధాంశు రుదితః (శ్రీకంఠచూడామణిః 

16) 



122 నారాయణ భట్టు 

“తద్వంశ్యో విజయాది తోక నామ రాజా విజిగిషయా దక్షిణాపథం 

గత్వా త్రిలోచనపల్లవ మధికీవ్య దై వదురీహయా కాలవళా ల్లోకాంత ర 

మగమత్. తస్మిన్ సంకులే తస్య మహాదేవీ గర్భభారాలసా ముడి వేమునా 
మగ హోర ముపగమ్య తద్యా స్తవ్యేన విష్ణుభట్టసోమయాజినా దుహిత్చ 

నిర్విశేష మభిరక్షితా సతీ నందనం విష్ణవ న మసూత. సా తస్యచ 
కుమారస్య మానవ్యసగో త్ర హారీ తీపు త్ర“ డ్విపక్ష గో త్రక్రమోచితాని 

కర్మాణి కారయిత్వా త మవర్థయత్ , సచ మాత్రా విదిత వృ తాంత సన్ 

నిర్లక్య చలుక్యగిరౌ నందాం భగవతీం గౌరీ మారాధ్య, కుమార నారాయణ 

మాతృగణాంశ్చ సంతర్ప్చ్య; శ్వేతాతకొతై 9౨క శంఖ సంచమహాళబ్ద పాలి 
కేతన [పతిఢక్క వరాహలాంఛన పింఛ కంత సింహాసన మకరతోరణ 

కనకదండ గంగా యమునాదీని స్వకుల [కమాగతాని నిక్షీపానీవ స్మామౌ 

జ్యచిహ్నాని సమాసాద్య (త్రిలోచనపల్లవ౦ జిత్వా, తత్పుతా ముత్తమదానీ 
ముపయమ్య కదంబగం గాది భూమిపాన్నిర్లిత్య, సేతునర్మదా మధ్యస్థం 
సార స్ప్తలక్షం దకీణాపథం పొలయామాస్త, 

శ్రీ మతాం సకలభువనసంస్తూయమా నమానవ్యసగో తాణాం హరీకీప్ప 

తాణాం కె కౌశికీవర పసాదలబ్ధరాజ్యానాం మాతృగణపరిసాలితానాం స్వామి 

మహా పేన పదానుధ్యాతానాం భగనన్నారాయణ (ప్రసాదసమా సాదివత వర 
రాహలాంఛనే క్షణక్షణవశీకృతారాతిమండలానాం అశ్వ మే థావళ్ళథస్నాన 

పవిత్ర చాలుక్యానాం కులం అలంరరిహ్లోః సత్యాాశయవల్ల దేందస్యభాతా 

కుబవి దవిస్టువర్ధనః అష్టాధశనర్దాణి వేంగీ దేశ మపాలయర్. 

“బలా దృహీత్వా బిలికో ధరితీంగీర్వాణశ తో రివ శత్రువర్లాత్ 

శ్రీ శ ర్రీవర్మా స సమా శ్చలుక్య నారాయణో ద్వాదశ రక్షతిన్మ. 

క తదనుజన్మా రాజమారా౦డభూపో 

విశదరుచి రిరాతి ధ్యాంక విధ్యఎ సదక్షః 

స్మ వహతి భువ మద్దాన్స ప సపాళ్వతేజాః 
సకలవసుమతీభృన్మ స్తకన్య స్తపాదః". 

ఈ విధముగా మాగధులు వంశానుకీ రనము చేసినపిమ్మట వందు 
లిద్దరు కై వారములు చేయుచు నిట్లందుకొనిరి: 
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“లత్మీభ ర్రృనిభస్య తస్య విమాలాత్యస్య చోడాన్వయ 
క్షీరాంభోనిధి జన్మనః (శ్రియ ఇవ (శ్రీ) రాజరాజాధిపః 

చెవ్యా శ్చాజని రాజరాజదుహితుః కుందాంబికొయా స్పుతః 

యః కందర్చ ఇవాపరః (పతివసన్ లోకుత్రయే స్రీ హృది. 
వాల్యే భూషణ మభవ (దత్నమయీ యస్య కంఠికొకంరే 
గుణలుబయేవ మాలా ధరయా దత్తా సతింవరయా. 

వేదాంభోధినిధి పమాణగణి తే శాకాబ్లసం ఖ్యే రథ 

సింహ సై బహులద్వితీయదివ సే వారే గురోః శీతగో 

యుకే చో త్తరథద్రయా ధృతివజీగ్యాయాం తు తత్ర క్షమామ్ 
తాత్రుం పట్ట మధ త్త యో గుణనిధిః (శ్రీ రాజరాజోన్నపః 

యస్యో త్ర మాంగ మాబిద్ధ మాభా త్పస్రైన భూయసా 

భ రుం విశ్వంభరాభారం జన్హై రారోపితం యథా. 

సంరక్షితి క్షీతితలం క్షపితారివర్గె మార్గెన యేన నయశాలిని మాన 

వేన 
(పీతాః (ప్రజానిజపవిత్రచరిత్రతోయెః పకెలయంతి కలికాలకలం 

కసంక మ్.” 

“ససర్వలోకాశయ శ్రీ విష్ణువర్ధన మహారాజాధిరాజ రాజపరమే 

శర సరమభబారకః పరమమా పశ (రః పరమ బహ్మణ్యః భీ రాజరాజ 

దేవో, ద్య వ మహాసింహాసన మ - 5 

ఆంత ఖీమనభట్టును, ఆ పిమ్మట నాతని కుమారుడు చెట్టనభట్టును 
వారి యనంతరమున పావులూరి మల్లనార్యుడును రాజరాజ్యపళ సి పద్య 
ములు చదివిరి. 

నన్నయభట్టారకుని యనుమతితో పురోహిత ప్రముఖులు వేదాశీర్వ 
చనము కావించిరి. అంతట మంతి సామంత దండనాధులకు వారు వారు 

తెచ్చిన కాన్క_లర్చించుట కనుజ్ఞయైనది, 

ముందు వృద్ధామాత్యుడును,సోమయాజియు నగు వజ్జియ్యపెగ్గడ 
ముత్యాలహార మొకటి యర్చింపగా రాజరాజు ఆసనమునుండి సగము 

లేచి వంగి కంళములో ధరించెను. ఆ పిమ్మట నితరుల యుపహారములు 
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వారి మర్యాద (క్రమమున నందుకొనెను. ఎవరి వరుస వచ్చినవేళను వారు 
లేచి, రాజరాజనరేంద్రుని సింహాసనము నొద్దకు పాదచారులై వచ్చి విశా 

అదుగు పదపీఠమున కొన్మ్క-లర్సించి, రాజరాజ దేవునికి నమస్కరించి, 

వెనుకకు నడచి తమ యాసనములకు చేరుచుండిరి. 
రావలసినివా రందరు' వచ్చుచుండిరి, చకకో ట్యమ ండలాధిపతి 

యగు ధారా వర్గమహారాజు రావలసిన సమయము వచ్చినది. అతడు 

రాలేదు. ఆతని “ ప్రతినిధియు రాలేదు, 

ఈ అవినయమునకు సభ నిరాంతపోయెను. వజ్జియ ముఖమించుక 

చిట్లించెను. రాజరాజు రాజరీవికి లోపము లేకుండ నిశ్చలుడై యుండెను. 
ఆ "మండ లేశ్వరుడు వచ్చి కానుక చెల్లించుట కెంళతడవు పట్టియుండునో 
అంతతడవు నభ్రాకార్యక్రమ మాగిపోయెను. ఆ పిమ్మట నితరులు 

కానుకలరించిరి, 

ఆ యుత్సవమైన వెంటనే రాజరాజు నిష్కంపమగు కంఠముతో 

విశదముగా నీ రీతిని _పకటించెను: 
“మాకు నిన్నటి దినము ధనుర్విద్యాపరీక్షకు వచ్చు టకుఅవకాళశము 

లేక ప్రోయినది. మూడు బాణములు (బ్రాహ్మణబృందములో పడె ననియు, 
ఆందొకటి విద్వాంసుడగు విప్రని బాహువున నిపాయకరముగా తగిలిన 
దనియు తెలియ వచ్చినది. 

“మా వంశము అనాదిగా ధర్మమందు బద్దకంకణ మైనది, (బిహ్మ 

హత్య (పమాదజస్య మైనను నింద్యము. మూడు se (ప్రమాడము 

నల్ల వరుసగా పోవునని మేము విశ్వసింపలేము. ఆడి ఈ ధర్మాసనమం 
దుండి నిర్ణయిం పదలచినాము, జరిగినది. తెలిసినవారు సత్యము వలుకవలస 

నదని కోరుచున్నాము. ఈ సందర్భమున నపరాధి ఎవరై నను నిష్కంప 

ముగా దండింపదలచినాము,” 

సభాసదుల కందరికి దేహములు రోమాంచ మొందెను, నిస్సందే 

హముగా యువరాజ రాజేంద్ర దేవు డిందులో దోషి. కుమారుని కఠీన 

ముగా శిక్షింప సిద్ధమైనా డీ మహారాజు, ఇక్ష్వాకు చృకవ ర్రి కుమారుడగు 

శశాదుని శికించెనటి! మరల నరుణడు సత్య వతుడను పృ(త్రుని శిక్షీంచె 
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నందురు. కేవల మీ నుహోరాజు “ఆత్యకలంక చరితసంపద నాదిరాజని 

భుశుిసుమా! ఇట్లు తలంచుదు చకితమై ఆ సభ Spe నిశ్శబ్ద 

మయ్యెను. 

రాజరాజు వాక్కులు విని యువరాజు రాజేందదేవుడు నిలువున 
నిర్భయముగా లేచి నిలుచుండెను. అతిడు చువ్వవలె పొడుగుపాటి మనిషి, 

మహారాజునకును, మహాసభకును నమస్కరించి దక్షిణహ సము ఒరలో 

నున్న అగ్గముకనకత్సడుపు పై సెనుంఛి నిష్క్కంపముగా నిల్లు సల్కె_ను: 

“అసాధ్యలక్ష్యుబేద నమున నేను విల్లు తిగిచి విడుచుచుండగా 

(పక్కనుండి కామరాజపుతుడు నన్ను కదిలించినా డు, దానివలన బాణము 

లక్ష్యము తప్పి ఆ (బాహ్మబునికి తగిలినది. నా పోరపాటు లేదు! కాని 

నా బాణము [బాహ్మణబాధ కలిగించినందుకు పరిక పించుచున్నాను. 

అంతకుముందు విప్రగేణిలో పడిన బాణములు నావికొవు. ఆవి నా 

నామాంక్రితకబాణము లనిరి. కొని నే నది నమ్మ లేను, ఆ పరీక్షలో నొ బాణ 

మొక్కటియు లక్ష్యము తప్పలేదు. ఇది నేను నా ఖడము పటి ప్రమా 

ణముచేసి చెప్పుచున్నాను, సత్యము!” 

అ ట్లని గంభీరముగా దక్షిణహ_స్టము నాకాశముపై కె శ్రెను, 

అంతట రాజరాజు కొమరాజప్పుతునినంక జూచెను అతడును 

నిష్కంపముగా లేచి రాజర్రాజుకును, సథికును నమస్కరించి కత్తి పట్టి 

(వ్రమాణము చేయుచు నిట్లు వచించెను: స 

“ఈ మహాసభలో సత్యమే చెప్పవలసివచ్చినందుకు నాకు చిం 

తగా నున్నది. అ ప్లుడెన యువరాజు మాటలు (ప్రత్యాఖ్యనము చేయవలసి 
వచ్చినది. యువరాజు బాణములు రెండు లక్ష్యము తప్పి (ప్రమాదనళమున 

(బహ్మణబృందములో పడినవి. మూడవ బాణముకూడ్ నామార్లముననే 

పోవనున్నట్లు నాకు తోని సంభమముతో “రాజేం[ద్రదేవా, బ్రాహ్మణు 

లను కొట్టుచున్నా పేమని యువరాజు. చెయి పట్టుకొంటిని, అయినను 
(ప్రయోజనము లేకపోయినది. అప్పటికి బాణము 'వదలియే యుండునని 

తలంతును గానీ, ఒక కణము ముందై న నై యుండవచ్చును. ఏమెనను 
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అది యువరాజు (ప్రమాదమే కొని ఉద్దేశపూర్వకముగా చేసినది కానేరదు. 

అసాధ్యలత్యు బేధనములో యువరాజు నేర్చు ఆద్విలీయము.” 

కొమ రాజప్ప[ళుని వాక్కుల కెంకయు సభ హర్షించెను. అశని 

సోదరుల దుగురు నే కొముని వాక్యములు ధువపరచుచు, రాజేంద్ర 

దేవుని ప్రమాదమని “సిర్వచించిరి! అ మహాసభ జలదరించెను, 

అంతట కరుణాకరతో డమానుడును, జయంగొండరును (ప్రమాణ 

ములు చేసి యిట్లు చెప్పిరి: 

“ఆ సమయమున రంగమున బాణ (ప్రయోగము చేయుచు నున్న 
వారు రాజేంద్ర దేవయువరాజును, కామరాజప్పుతుడును, ఆతని సోదరు 
లై దుగురు మాత్రమె, ఆ యేశ్వురలో ఎవరివో రెండు బాణములు ముందు 
(బాహ్మణ్యశ్రేశీపై బడెను. యువరాజు బాణము లేవియు లక్యము తప్ప 

లేదు. కొవున నా సోదక షట్కము బాణములే యెయుండు నని అనుమానిం 

తుము. చివరి బాణము విడుచు సమయమున సరిగా రాజప్పుతుకు యువ 
రాజును కదలించెను. అట్లు కదలించుబ సమయవిరోధము. అందువలననే 
యది యా విద్యాంసునకు తగిలినది.” 

ఈగద్రావిడు లింత నిర్భయముగా మిత్రుని పక్షమున నసత్య మాడు 
చుండి రని సభవా రేవగించుకొనిరి, రాజరాజనరేం(దు డా మాటలు ఆల 

కించియ నమ్మడాయెనని చూచువారి కవగత నుయ్యెను, 

అంతట రాజరాజు నృపకామదండనాథునివంక జూచి, “మీరు 

సత్య సంధులని జగద్విదిత ము. వృద్ధులు, పూజ్యులు, మా (పియపు(క్రునికి 

సంబంధించిన దని ఏ మాత్రము సంకోచింపక ఈ సభకు సత్యమంతయు 

చెప్పవలెనని మా కోరిక, మీరు మాకు (ప్రతినిధులుగా పరీక్షొాధికారులుగా 
నధికృతు లై నందున మీ వాక్యములు ఆప్రతిపూతములు! అనెను, 

నృపకామదండనాధుడు ' లేచినంతనే సభయంతయు సతని వాక్య 

ములు వినవ్యగమయ్యెను. అతని ధర్మదీక్ష యందరెరుగుదులు, ఎన్నియో 

రణరంగములలో విమలాదిత్యునకును, రాజరాజునకును విజయములు 
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సమకూర్చిన మహాయోధ మరియు విద్యచేతను వయస్సుచేతను వృద్దుడు 
ఆత్ర డిట్లు చె చెప్పెను: 

“ఇది యొక సంకటమగు ఘట్టమే కాని సంకోచమున కేమియు 

నవకాశములేదు. అసాధ్య లక్ష్య బేధనము యువరాజు చేయుచుండగా శ్రద్దగా 

నే నాతని బరీఓించుచుంటిని. చివరకు కాముని చేయి తగిలి తప్పిపోయి, 
(బాహ్మణబాహువు వేధించిన బాణము తప్ప అంతక ముందు యువరాజు 

వదలిన బాణము లేవియు లక్ష్యము తప్ప లేదని నేను దృఢముగా చెప్ప 
గలను, కొని యాబ్రాహ్మణ(శ్రేణిలో పడిన బాణము లెవరివో మాత్రము 

నేను చూడలేదు. అక్కడ కాపున్న రక్షకభటులు చెప్పవచ్చునే మో:” 

దండనాధుడు యువరాజుమీది యభిమానముతో నట్లు చెప్పుచుండ 
వచ్చును. కాని చెప్పలేము. ఇందులో నేదో విశేష ముండవచ్చును ఇట్లని 
సభలో కొంచము సందేహము (ప్రారంభించెను. బ్రాహ్మణ శ్రేజివద్ద 

కాపున్న భటులను పిలిపింపగా, మిగిలినవారు తమ కేమియు తెలియ దన్ 
చెప్పిరి కాని రాజమయ్య మాతమిట్లు చెప్పెను: 

కనాన లిదాహ్మణుడున్న చ నోటికి సమీపమాన నుంటిని. కొమ 

రాజపుత్రుల బాణ[పయోగకౌళలము నన్ను ఆకర్షించినది. కావున ముఖ్య 

ముగా నేను వారినే పరీక్షించుచుంటిని, చత్రముగా వారు వదలిన బాణ 

ములు రెండును వరుసగా నా బ్రాహ్మణునిమీదికి వచ్చెను. అవి నాదండ 

ముతో వారించితిని. ఆ (బ్రాహ్మణునికి తగిలిన బాణ మెవరు విడిచినదో 

చెప్పలేను. ఇదిగో నాదండముకో బాణములు కొట్టగా కలిగిన గుర్తులు?” 

అని యాతడు క్మరపై బాణపు చారలు చూసెను, 

ఆ అంగరకకుని మాటలకు కాముడును, సోదరులును తెల్లవోయిరి, 

సభ కంతటికి నాశ్చర్యమును సం దేహమును ఇనుమడించెను. 

ఆ (బ్రాహ్మణునికి తగిలిన బాణమును (బ్రాహ్మణబ్బృం దములోనిక్తి 

సోయిన బాణములును పెట్టిన కోశము వజ్జియ (పైగ్గడ ముద గలది 

సభాస్థానమునకు తెపి ప్పించిరి. రాజరాజు నన్ని ర క్రముతో మరకలై న 
బాణమును కళ్ళ కద్దుకొని పరీక్షించెను. అది యువరాజ నామాక్రింత ము. 
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మీగిలినరెండు బాణ ములునూడ యువరాజ నామాకింతములే! 

రాజరాజు ముఖము, ఆసహ్యముతో గలిసిన కోపము (ప్రస్ఫుటమై 
వికృతమయ్యెను. మాటాడక యా బాణములు చూడు మనీ నిర్జేశించుచు 

యువరాజుచేతికిచ్చెను. యువరాజు సగొరవముగా లేచి వాని నందుకొని 
సరీకించుచుండెను. కరుణాకర తొండమానుడును పరీక్షించెను, ఆ మూడి 

టిసె యువరాజునొమము చూచి ఆ యిద్దరు సివెరపోయిరి. 

అంతలో జయంగొండరు లేచి యా బాణములు ఒక్క_కణకాలము 

పరీక్షించెదను చోళచ్మకవ_ర్లులయొద్ద నాతని కుటుంబమువారనాదిగా ఆస్థాన 
కవులుగా నుండిరి. అతిని తండ్రియే రాజరాజేశ్వర నాటకము వ్రాసినది! 

ఆస్తాన కవులకుండు వ్యవ హోారదక్షళక యాతనికి వంశాను. క్రమమున వచ్చి 

నది అతడు చూచుచున్న క్షణముననే (ప్రభువు కిట్లు నవేవెంచెను! 

ఈర క్ి క్షమైన బాణము యువరాజుది. ఇది ఒకటిగా కనుపడు 

చున్నను రెంతుముక్కాలకో వేసినది. ఈరెండు బాణములు వేరు; ఇవిఒక.. 

ముక్కతో దాని ననుకరించుచు చేసినవి, నావి కాని, కరుజాకరునివి కాని, 
యువరాజువి కాని బాణము లన్నియు రెండు ముక్క. అతికించి చేసినవే, 
మౌ వెపున బాణము లై చేయుదురు. ఈ ప్రప్పలి నొక్కా ముక్కతో. 

చేయుదురు, సూక్మముగా పరిశీలించిన నిది తమకు విశదపడును 

రాజేం దదేవుడు జయంగొండరువంక నాదర దృష్టులు (ప్రసరింప 
జేసెను, మరియు జయంగొండ రిట్లు మసవి చేసెను: 

“మరియు నొక మనవి కలదు, ఈ రెండు బాణములును తమ 
రందరు పరీకించుటలో నెంతయు నపాయము తప్పినది, ఈ రెండు బాణ 

ముల చివరలు విషదిగ్గ ముల నిగూడ నా విశ్వాసము,” 

వెంటనే రాజరాజానుముతిలో రాజజాంగలికుడు లేచి పరీకించి 

యా రెండు బ్యాముల కొనలను విషలక్షణము లున్నవని వచించి యొక 

శునకమును తెప్పించి అందులో నొకదానితో దానిని సూక్మముగా పొడి 
చెను. ఆ కుక్క శీఘుకాలమున పడిస్తోయి తన్నుకొనసాగెను. జాంగలి 
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కుడు వెంటనే దానికి విషచికిత్స చేసి బాగుచేసి రాజసభకు బాణములు 
విషదిగ్గము లని (ప్రకదంచెను. 

సభ యంతయు నిర్ణాంత పోయెను, యువరాజుమీద దోష మోరోపిం 

చుట కెవరో యీ కుట చేసి రని యనుమానము (ప్రబలమయ్యను. కొని 
పాస మా (బాహ్మణుని విషబాణముతో కొట్టుట దక కెటి పిరోర 

మున్నది? - 

గొండరు ను వ సోదరషట్కుము రహే వారి 

నివాసములనుండి తెచ్చిరి. అవి అన్నియు మ పరీక్షింపగా జయంగొండరు 

వాక్యములు సి సిరపడెను, విషవై వైద్యు డా రెండు దాణములును కొన తగులని 

రీతిని సట్టుకొ ల్స్ చేధించి యవి యొంటి ముక్క అతో చేసినవే యని నిరూపిం 

చెను. 

(పేకవంై యా సమపమున నున్న (వాహ్మణుఖను విచారింపగ్లా 

వారు రెండు బాణములు అటు రాగా రాజమయ్య వాశించుటయు, మూడ 

వది న శ్నిబ్రాహ్మణుని భుజములో దిగదిడినదియు "ప్పీవే కాని ఎవరి బాణ 

ములో మ. చెప్పలేకప్రోయిరి. 

వాణహళుడై న (బ్రాహ్మణుడు సీరసస్టితిలో నున్నందున సభకు 

రాలే డని వజియ ra రాజరాజన'రేందు డీ విధముగా శొసిం 

చెను. 
“మా కీ దినమున మిక్కిలి సంతాసము కలుగుచున్నది, యువ 

రాజు కేవలము నూ యుపరదేహము. కామరాజప్పుతుడు సన్నిహితుడు 
ఆప్పకు నగు ఆత్మబంధువు. వీ రిద్దరిలో దోషి యెవరో నిర్ధారణ చేయ 
వభ లసివచ్చినది. కాని దండమునకు మోమోటము బేదు. బాణహతుడై 

బ్రాహ్మణుడు సభకు రాగలిగిన స్థితిలో నున్న వెంటనే పిలిపించి దోషము 

నిర్దారణ చేయగలము. ఇది శేలువరకును యువరాజు కాని, కామరాజ 

పుత్రుడు గాని యెట్టి యాయుధ (పదర్శనములలో పాల్గొనరాదు!” 

17) 
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కఠిన మగు నా శాసనమునకు సభ్యులందరు రాజరాజును శాఘిం 

చిరి, ఈ విషయము తేలునంతవరకు తాముకూడ (ప్రదర్శనములలో 
పాల్గొనమని కణాకరుడును జయంగొండరును మనవి చేసికొనిరి. కామ 

రాజు సోదరులును అదేవిధముగ విన్న వించిరి, సభ ముగిసెను, 

యువరాజు ప్రమాదమా? కొముని దుర్మారమా ? కొందరు యున 

రాజే దోషియనుకొనిరి. కొందరు కొమరాజు దోషి యనిరి: అందరును 

రాజరాజు నిష్పాకీక బుద్ధిని కొనియాడ సాగిరి, 

చక్రకో ట్యమహామండ లేశ్వరు డగు ధారావర్గుని యవినయ మంద 
రును మరచినట్లు కనపడిరి, కొని వజ్జియమ నస్సునను రాజరా జామ నస్సునను 

అది కావించిన యలజడి మరి యొక్టి చేయలేదు. 

గంరునాథ్యశేష్టి రాజమ హేంద్రపుర కీరాటులలో నె నెల్ల సంపన్నుడు, 

అతని పూర్వులు విచేశములతో ఓడవ్యాపారము చేసి విశేషథన మార్టిం 
చిరి. రాజ రాజ నరేంద్రుని పెదతండ్రి శక్రివర్మ రాజ్యమునకు రోక 
ముందు ఇరువది యే డెండ్లు వేంగీదేశము ఆరాజకముగా నుండెను, 

ఎక్కడ బలముగలవా డక్కడ (ప్రభుత్వము నెరపి బీదలను దోచుకొనెసు. 
సంఘబలములేని పలువురు తూర్పు సముద్రమునందు సవర్ణ ద్వీపము 

లకును, యవద్వీపమునకను, మలయదేశము నకును, (శ్రీ విషయము 
నకును వలసబ్రోయిరి. పలువు రొక్క_మారు వలసపోవలసినందున నావలు 

దొరకపయ్యెను. ఉన్న నావలన్నిటికి రాబడి హెచ్చెను. గురునాథ శ్రేష్టి 
తండ్రి యా విధముగా కోటీశ్వరు డై పోయెను, వారి నావలు యానసహ 

ములు, వారి భటులు విశ్వాసపాత్రులు. వారి ల! మోసము 

లేదు. 

గురునాథ్యశేష్టికి గృహయాజమున్యము సం(క్రమించునప్పటికి దేశ 
ములో రాజశాసనము సమర్గమై శాంతి నెలకొ నెను. వలసలు తగ్గిపోయెను, 

వారి లాభములుచూవి సలువురు (కొ త్తనానలు కట్టి వ్యాపారము సాగిం 
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చిరి, అంతట గురునాధ శ్రేష్టి నెమ్మది నెమ్మదిగా ఓడ వ్యాపారము తగ్గిం 

చెను. విదేశములతో తెగని వ్యాపారమునకుమా(త్ర మవసరమగు నావ 
లుంచుకొని పూర్వార్దిక వి త్రము భ(ద్రపరచు కొనుచు దానిని వృద్ధికి 

బుణము లిచ్చి పెంపు చేపపానుచుండేను. 

వంశక్రమాగత మైన మర్యాద యత డీ వృ త్తిలోగూడ సంపా 
దించెను, అతడిచ్చు బుణములపై కో రువృద్ది స్వల్సమగు కాలికవృద్ధియే 

కొని చక్రవృద్ధియు, కారిత వృద్ధియు నెన్నడు కోరడు. ఎదురు లెక్కలు 
కోరినవారికి (వాయించి ఇప్పించును. అట్టి లెక్క లున్నను లేకున్నను 
అకని లెక్కలలో పొరపాటు రాదను (| పసీద్ది కలదు, ఆతనివద్ద బుణము 

పుృచ్చుకొనుటకు అధమర్హులుగా శకులు చేదలును వచ్చుచుందురు. 

అంతియ కాదు. పలువు “రాతనివద్ద ధనము దాచ బెబ్టుదురు, కొన్ని వ రక 

సంఘములును, (గామసంఘములును, అతనివద్ద ధనము దాచుకొనుటయు, 

బుణము తీసికొనుటయు గలదు. 

ఈ వ్యాపారమునకు రాజమహేం(ద్రపురములో నాతనికి పెద్ద 
భవనము కలదు, అది (ప్రత్యేకముగా బలిష్టముగా కట్టినది. దాని రక్షణ 

నిమి త్రము సొయుధులై పలువురు రక్షకభటులు కాపుందుతు. పత్రములు, 

లెక్కల లు (వాయుట కతనివద్ద కరణములు లనేకులు కలరు, వారు పలు 

పురు జైనులు, వా రేనాటి లెక్క_లానాడు (శేష్టి కప్పగింపవలెను, అవి 

సరిచూచుటలో గురునాథుని కద్భుక (పజ కలదు. 

గురునాథ శ్రేష్టి అ(గతకు చిహ్నముగా రాజరాజనరేం(దుడు ఛత్ర 

చామరములు గౌరవలాంఛనములుగా (ప్రసాదించెను. ధాన్య(శేశ్రీవతియగు 

సీరివిసెట్టికి రాజమర్యాదలో రెండవ స్థానమే కలదు. తరచుగా "వరక 

వ్యవహారములలో గురునాథ్యశేప్పినే యరధికరణికనిగా రాజరాజు నీయ 

మించువాడు, తీర్చు లిచ్చుటలో' కూడ నాతడు బహుసమర్జుడు. పార శ్రీక్ర 

వర్తకుల నేరము విచారించి బధాన వ ర్తకులను శికించి “సేవకులు 

ముగ్గురిని ఇతడు వదలి వేసెను 

ఈనాడు పదివేల గద్యాణములు బుణము కావలెనని కోరుచు 
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కుమారస ప్తకములో చిన్నవాడగు రాజమా ర్రాండుని యె.ద్దనుండి వార్తా 

హరుడు వచ్చెను, 

పూర్వము కుమారస స్తకము గురునాథ్య శేష్టియొద్ద _నెన్నఢోగాని 
బుణమడుగువారు కారు చె చైత్రమాసాడిగా మిగిలిన సోదరు లారుగురును 
చెరియొక పదివేల గద్యాణములను టపతాము తీసికొని" "వెళి; (యుండిరి, వో 

రందరు రాజరాజు సమీస బంధువులు, వా రందరయెడ రాజరాజుకు 
విత్సల్యము కలదు. మరియు వారు తీసాను ననన కందుబాటులో 
నుండి లోకాదరము గడించిరి వారికి రాజాస్టానములో గొరవము కలదు. 
వారి జీవికలకు అనేక (గామములు కలవు. వౌరి కుటుంబమునకు అరువది 
వేల గద్యాణములు బుణము పెట్టటలో భయ మేమి? 

వీ రిన్ని గద్యాణములతో ఏమి వ్యాపారము చేయుచున్నారు? 
(క్రిందటి డినమున రాజరాజుమహాసభలో గురునాథ్మశేషియు 

నుండెను, టాః హస్మణహత్యాకారకునిగూర్చిన విచారణ పినీయుండేకు, 

కొముడు యువరాజుమీద నేరము మోప్పటకు (ప నయత్నించుచున్నను ఆది 
నిలుచునట్లు లేదు. హత్యకు వరాజు కారకుడైన _పమాదజనితము. 
కానురాజప్పుతుడు కారకుడైన ప్రమాదమన వీలులేదు. ఆడి విని యింటిక్తి 
వచ్చిన వెంటనే కుమారస స ప్రకములో నెవరైన బుణము కోరినచో త్రనక్రు 
తెలుసనిదీ పత్రములు పూ “ర్రచేయవలదని అ(గ్రకరణమునకు తెలిపెను, 

అందువలన రాజమా రాండుని వా రాహరుని, కరణములు గుర్తు 
నాథ్యశేప్పి యొద్దకు దింపిరీ, 

అతని జూచి గురునాధుడు సందేహించెను, ఈ సః ప్రల్పివ్యవథా న 

మున నీ సోదరు లందరకు నింత ధన మెందుకు కావలసీ వచ్చినది? ఆరు 
నది వేల గచ్యాణములకు భయము లేనిచో నిక ఈ పడివేల గద్యాజ ములకు 
భయమా?) 

రాజమా ర్రాండుస్ సృతిక తెచ్చిన సేవకుడు గురునాథ్య శేష్టికి నమ 
స్కరించి సత్రము చేతి కందిచ్చి నీలుచుండియే యుండెను, (శేష మరల 
సత్రము చదువుకొ నెను, 
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అరుపది వేల గద్యాణములు ఫోవుచున్నచో మరి పదివేలుకూడ 

నెందుకు సీ పోగొోట్టుకొన వలెను? ఒక్క క్షణ మాలోగించెను, 

“ఈ సాయంత్రము రాజకుమారుల దర్శనమునకు వచ్చె దనని 

రొజమా రాండ (పభువులతో ని వేదింపము” ఆని శ్రేష్టి తల ష్ శ్రక 

స త్రమువంక జూచుచునే సేవకునితో చెప్పెను తన (ప్రభువు కోరికకు 

ఎదురుమాట వచ్చుట ఎరుగని వాడై నందున నా సేవకుడు (శ్రేష్టి సాహ 

సమున కొశ్చర్యప 'ఒచు వెడలిపోయెను. 

వెంటనే గురునాధుడు శకటము సిద్దము చేయించికొనను, రాజా 

న్నుగహ ద త్తమగు ఛృత్ర చామరములు పట్టించుకొని రీనకో దానిపై నధి 
రోహించి బయలుదేరెను. ఆతడు మిశత్రులగు (శేష్టులను దర్శించి 

యెన్నియో వ్యవహ హారములు వారితో ముచ్చటించెను, “సందర్భవశమున 

తెచ్చిన ప్రసంగమునలన కుమారిస స్పకము చ్వైత్రమాసాదిగా ననేక లక్షల 
గద్యాణములు బుణము చేసినట్లు "అతడు శెలిసికొనెను. వారు చేసిన 
యప్పు లొ క్క రీవద్ద కొదు. వారీలో కొందరు ఆ రాజప్పుతులకు బుణ 

మిచ్చినందుకు సగర్యులై యుండి చెప్పికొనిరి. ఒకరి సంగతి మరి యొక 

రికి తెలియదు, 

గురునాథ, శేష్టికి ఒక్కసారిగా అధై ర్యము తోచెను, అరువదివేల 

గద్యాణములు పోవుట యత నికి కొరత గాదు. కొని యింత బుణము 

వా రెందుక్స చేయుచున్నారు? వారి కేదేని దురుదేశమున్న , దానికి సహాయ 

భూతుడై న తనకు మాత్రము (ప్రమాదము కాదా? 

ఇప్పు డేమి చేయవలెను? ఇతర వ రకులచేత బుణము లడిగింప 

జేయుదునా? నేను పెట్టిన బుణము తిరిగి యమ్మని యడుగుదునా? రహ 

స్యముగా ప్రభుపులకిది నివేదింళునా? బలవంతులతో విరోధము పనికి 

రాడు. ఈ సందర్భమున అల్లరి చేసికొనక మౌనము వహించుపే 

కొర్యము. ఏది యెట్లున్నను, ఇకపై నాతడు కుమార స స ప్తక్రమునకు బుణ 

మీయగూడ దని నిశ్చయించెను, ఇకర వార్జుషికులును కాముని వ్యవహా 

రము శేలనిది (క్రొత్త యస్పులు వారి కీయరు, 
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ఈ విధముగా తలపోయుచు గురునాథ శ్రేష్టి మాటయిచ్చిన (ప్రకా 

రము ఆ సాయంత్రము రాజమా ర్రాండుని దర్శింప నేగెను. ద్వారపాల 
కులు దర్శనమున కప్పుడు అనుజ్ఞ లేదని గురునాథ్యశేష్టిని పంపివేసిరి, 

21 
గంరునాధ(శేష్టికి సామాన్యముగా కోపము రాదు. వచ్చినను అది 

బయటికి వ్యక్తము కాదు, 

రాజమా రాండుడు రొజబంధువు, రాజమాన్యుడు. అయినను గురు 

నాథ్యశేష్టి _శేష్టులలో అగ గణ్యుడు, సమానులలో ను త్తముడు, రాజ 
మా[ర్తాండుడే అధ మర్లుడై తన్ను బుణము యాచించినాడు. అట్టినాని 

యొద్దకు దర్శనమునకు పోగా వీలు కలిగింపలేదు. రాజమారాండుని 

దర్శింపవలసిన అవసర మేమియు గురునాథ _శేష్టికిలేదు. 

(శేష్టి ఇంటిక్ వచ్చిన వెంటనే కుమారస_ప్రకమున కున్న (గ్రామ 

ముల విలువయంతయు లెక్కకశ్చైను, ఎంత హీనముగా లెక్క వేసినను 

అవి పది లక్షల గద్యాణముల విలువ కలవి. అది చూచుకొని వెంటనే 

మిత్రులగు వర్తకులను గలసికొని కుమార న ప్పకము చేసిన బుణములు 
ఐదు. లక్షల గద్యాణములు కొనివేసి సృత్రములన్నియు తీసికొని పదిల 

పరచెను, 

ఆ మరునా డదయముననే శీఘముగా కరణములను బిలిపించి, 

క్షమారస స్థకము బుణప(త్రములిచ్చి, ఎవరి లెక్క వారిది వేరువేరుగా 
తేల్చించి, రావలసిన మొ త్రములు ఆ సాయంత్రము మూడు జాముల 

లోపుగా చెల్లింపవలసినదని కోరుచు పత్రములు (వాయించి రాజకుమారు 

లకు పంపెను, వా రేడ్వుకవల్ల రావలసిన మొ త్రము ఐదు లక్షల యరు 

వది వేల గద్యాణముల మూలధనమును, అందుపై కాలిక వృద్ధి నాలుగువేల 

నాలుగు పందల గద్యాణములును అయ్యను, మల్లప్ప యింకను సంఘా 
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_ రామములో చికిత్స నొందుచున్నందున అతనికి సంఘారామమునకును, 

మిగిలిన యార్వురకు వారి మందిరోములక్కను సత్రములు పోయెను. 

చికిత్సాలయములో నున్న మల్లశ్స పత్రము వెంటనే పచ్చుకొ 
నెను. కానీ మిగిలిన యార్లురును గురునాధుడు సంపిన క్షమాపణప త్రము 

లని తలచి వొ ర్రాహరులకు దర్శన మీయలేదు. వారాహరు లా మాట 

గురునాథ, das నివేదించిరి. అతకు వెంటనే వారిని మరల సంపుదు, 
సీమారు దర్శన మీయనిచో వారి ద్వార బంధములకు పత్రములు కట్టి 

రండని యాజ్ఞాపించను, వారాహదులు గజగజలాడ్రుచు బయలుదేరిరి, 

ఈ వ్యవధానములో మల్లపస్ప స్యత్రమందుకొని వెంటనే సోదరుల 
కా వార్తనంపెను. అది తెలిసికొని రాజప్పుతు లందరు తిల్లనోయిరి. 

(శేష్టివార్తా రాహారులు భయపడుచు రాజపు; తుల మందిరద్వారములు 

సమీపించిఠి. కొని వా రీమారు ద్వారముల నిల్పినదే వ్యవధిగా లోపల 
నుండి రమ్మని యనుజ్ఞలు వచ్చెను రాజప్పుతులు అదన ములో నా పత్ర 

“ ములు పుచ్చుకొని ముట్టినట్లు పత్రములు [వాయించియిచ్చి పంపివేసిరి. 
వారీ కన్నులు వారు నమ్మ లేకపోయిరి. 

నా రాహరులను సంపివేసిన ఉఊ త్రరక్షజముననే రాొజప్పుళు లార్లు 

రున్లు రొజ "మా రాండుని భవనమున సమావిష్టులై (క్రిందటి దినము జరిగిన 

దంకయు శెలిసికొనిరి. 

ఇప్పుడు వా గేమి చేయవలెను? 
ఇంత స్వల్ప వ్యవధానములో నింత ధనము పుట్టు సెట్లు? మల్ల 

ప్పకు నూతన పరిచితులై న త్రీదేళన ర్రకులు వారి సరకపలిచ్చట నమ్మి 

ధన మొడుచుకొని పోవునంతవరకే కొని తమ పై వేరభిమాన మున్నవారు 
కొరు, ఆ పైని వౌ రిస్పటికే యట్టి వారివద్ద శ్రీసికొ న్న వస్తువులకు చాలి 

ధనము ఈయవలిసియన్నారు. మరికొంత బుణము తెచ్చిన గాని వారి 

బాధ తీరదు, 

గురునాథునికి (ప్రతీస్సర్ణి కదా సిరివిసెట్టీ! అతని నడిగిన నీయడా? 

అతడు పూర్వమ్మితుడు కాడు, ఇంత యవ్యవధానముగా నడిగిన నతడు 
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అనుమానింపడా? సంగతి సందర్భము లారోచించుకొనుటకు కాలయాప 

నము చేయను. లాభములేక పోగా ననవసరముగా తమ బుణము 

వెల్లడి యౌను, 

వెంటనే బుణము తీర్చనిచో గురునాథ్యశేష్టి అధికరణస్థానము 
నకు వెంటనే మనల రస్పించుసు. మన కంతకం నవమాన ముండ 

బోదు. అవమానమే కాదు, ఇంత బుణ మెందుకు చేసిరా యని (ప్రశ్నలు 

పుట్టును. అందుపై నసనిందలు పెరుగును, అది కొక కామరాజుప్ప ళునిపై 

రాజసభలో తీవ్రనింద విచారణ యగుచున్నది. (శేష్టిని మంచి చేసికొను 
టయే బుద్ధి! 

మ ఈ గురునాథ్యశేష్టిని ఒకమారు వచ్చి పోవలసిన దని గౌర 
వముగా సేవకునిచే వా ర్రనంపిరి. దానికీ గురునాథ శ్రేష్టి ద్విగుణీకృత గౌర 
వముతో తాను కార్యాంతరవ్య(గుడై. రాజాలనందుకు చత తెబ్యుచు క్షమిం 

పుడని వేడుచు ప్రత్యుత్తర మంసెను, 

రాజకుమారులు మండిపడిపోయిరి. కొమరాజకుమారుడు స్వయ 

ముగా పోయి యా శ్రేష్టిని పొడిచి వేసి వచ్చెద నని శ్రాభుపామువలె లేచెను, 
రాజమా రాండుడు అతని నాపి దీని కంతటికీ కారకుడు తానై నందున 

ేస్టిని నరకి వేయ గౌరవము తనకే కావలెనని వాదించి ఖడ్గము నా 

ప తీసెను, కొని కక్కిన నలుగురు సోదరులు వారి సుభయులను. 

శాంత పరచిరి, 

ప్రతాపము చూపవలసిన సమయ మింకను రాలేదు. ఈ (శేస్టిమీది 

కోపముతో తొందరపడి చేయరాని సాహసకార్యము చేసినచో తల ఫెట్టిన 
(పయత్నము లన్నియు భగ్నమగును. ఈ యవినయమునకు గురుసొథ 

(శ్రేష్టి యు త్తరవాదియగు సమయము రాగలదు. అంతవరకు నోర్సు 

వహింపవలెను, 

ఇ౦కతియ కాదు, గురునాధుడు ధనవంతుడు. అతని (దః న్యముకతో 

నెంశమేని పని గలదు. ఆతని తాతలనాటినుండి మన పితాదమహులకు 

మైత్రి కలదు. కేవలము పూర్వమైత్రి స్మరణవలన నతడు లొంగము 
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కర్ణాటక! పభువులు మన పితామహుల కిచ్చిన వజక౦ంరిక్ష యమూల్య 

మైనది. అది శేషివద్ద నుంచి ముందుకొనలసిన ధనమును తీసికొందము. 

ఇట్టి యపాయముతో నీ కష్ట్టమయమున మరియొక బలవన్మి.త్రుని సాధిం 
సవచ్చును. 

జి ట్లుపదేశించి రాజమా రాండునే గురునాధునితో సంప్రదించుటకు 
బంపిరి, 

లా 
Wa) 

ద్రాజమా రా రాతడుడు వచ్చునని గురునాథ శేష్టి ముందుగ నేయూహిం 

చెను, కనుక అతనిని గౌరవించుటకు తగిన రీతిగా నాసనొదులు సిద్ధము 

చేయించి యుంచెను, 

రాజప్ముతుడు వచ్చుచున్నాడని తెలిసినంత నే (శేష్షి ఎదురుపోయి, 
వినయముతో నమస్కరించి ఆహ్వానించి యున్నతాసనమున గూర్చుండ 

బెట్టి తాను నిలుచుండెను. రాజమారాండుడ కూర్చుండ మని కోరినంత 

వరకు అశ్లే న్నమతతో నతడు నిలువబడియే యుండెను. 
నేన్స కంఠ వ్యుడను. రాజకుమాలు ఆజ్ఞాపించినను నేను రాలేక 

ఫోతిని. ద్వీపాంతరములతో వ్యాపార మింకను 'తెగిపోలేదు. ఆ తొండర 
వలన ఊపిరి సలుపుట లేదు. అయ్యో, మీకే శమ యిచ్చితినే!"అని 

గురునాధుడు పారంభించెను, 

అనా డా మాటలు అతివినయముగా తోచుచున్నను శేష్టి స్వభావ 
సిద్ధముగనే యట్లు మాట్లాడువాడ్డు. రాజమా ర్లాండ్రుడు లోపల్ పొంగు 

చున్న రోషమును దగ్మమింగుకొ నెను, 

జ : మేము వచ్చిన పని నీకు తెలియును గదా! 
గురు : పైక మంతయు దెచ్చితిర్కా రాజప్పతాః మీకు (శ్రమ 

18) 
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ఇచ్చినందుకు విచారపడుచున్నాను, ఆఅత్యవసరముగా, మెడమీద కత్తివలె 

పనిపడి [వాయవలసి వచ్చినది. మీరు. అడిగిన దే వ్యవధానముగా ఈ స్వల్ప 

ధనము ఇచ్చివేయగల రని ధైర్యముతో మీకే Es మహో 
రాజులు! 

రాజమా ర్తాండుడు మాట్లాడుట కవకాశము దొరకుట లేదు. ఏమి 
మాట్లాడుటకును "పాలుపోక అతడు మౌనము వహించెను, 

“రాజప్ప[త్రా, సం దేహించుచున్నా రేమి?” గురునాధుడే (పన్నిం 

చెను, 

జ  శేష్టి మీకును మాకును మైతి వంళపారంపర్యముగా 
వచ్చినది గాని యినాటిదా? 

గురు : (ప్రభూ, దాని కిన్సు డేమి భంగము వాటిల్లి నది? 
“భంగము కాక మరి యిది యేమిటి?” అనుచు రాజప్పుశత్రుడు 

గేప్టి పంపిన పత్రములు చూపెను. 

గురు : అందులో నే మున్నది?నాకు యవద్వీపములో చెల్లింపవల 
సిన అవసరము కలిగి మీకు ఉ త్తరములు సంపినాను. ఆ నౌక మోసల 

పట్టణములో వారము. దినములలో బయలు డేరనున్నది. 

జ ; గురునాథాః రాజప్ప తులమగు మాకో వక్రవాక్యములురావు, 

మేము లోకుల కియ్యవలసిన బుణములన్నియు నొక్క పర్యాయము నీవు 

బుణదొాతల వద్దనుండి (వాయించుకొని మమ్ము గడియలమీద నా ధన 

మంతయు కట్టమనడము స్నేహధర్మ మేనా? 

గురు : అయ్యో, మహారాజా, ఆట్లనెద రేమి? మీరు సర్వసమ 
రులు! నాకు ధన మవసరమై ఈ యూరివర్తకులను వారు నా కీయవల 
సిన ధన మడుగ గా తమ యొద్ద సిద్ధముగా బేనందున, కావలెనన్న మీ 

సోదరుల బుణపత్రము లిచ్చెదమని 'యిచ్చిరి, మీసామర్హ్య మెరిగినవాడను 

గనుక మీ వ్యత్రములు చేతనున్న, నంత ధనమును " చేతిలో నున్నశ్తే 
భావించి నా యవసరమునుబట్టి వాని నంగీకరించితిని, ఇంతే నిజము। 

ఇందులో స్నేహవిరుద్దమైన దేదియు లేదు, నమ్ముడు! 
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రాజ : అంతధనము సిద్దముగా గడియలమీద తీసికొని రాగలిగిన 

వారము మీబోంట్ల వద్ద బుణను పుచ్చుకొందుమా? 

క చప్పున శేష యా మాట కడ్డువచ్చి! అంత నూటా, (పథూః 

వా! తీ 

రాజ : (శేష్టీ! నేను కోరున దొక టే. పూర్వమైత్రి పాటించి నీవు 
మా (ప్రతిష్టను కాపాడవలె! 

షి వినయముతో నమస్కరించుచు మధ్యమధ్య నాగుదు 

“పూర్యమె తి. మరచి పోయినది. మీరుకాని. నేను కాదుకదా రాజ 
పుత్రా! "అనెను, 

రాజ : ఆ విషయము మనము మరచిపోదము.అయిపోయినదానికి 

(నతీకారము జరిగినది, చాలును, మీ తాతలు చేట విజయాదిత్యుల కెంత 

యంగగా నున్నదియు వినలేడా? ఇప్పుడుగూడ మీకును మాకును మై తి 
ఉభయులకు (శ్రేయస్కరము! 

గురునాథ శేష్టి మాటాడలేదు, అతని వైఖరిలో ననుక్షణము 
కలుగుచున్న మార్పును సూక్మముగా రాజమా 'రాండుడు గమనించు 

చుండెను. (శ్రేష్టి యాలోచించుచునే యుండెను, రాజనూ రాండుడు గమ 
నించుచునే యుండెను. తుదకు (శ్రేష్టి (ప్రసన్న భావము నొందెను, 

“రాజప్పుత్రా! త్మత్రియలు సీర కోధు లని (పతీతి, నా ఆనినయము 

మీరు మవ్నిం చినట్లు త త్రీయోరి చిత విధముగా జెప్పినగాని వీనికి ధైర్యము 
కలుగదు.” 

(శేష్టిమాటలు విని, వెంటనే రాజమా రొండ్రుడు తన కుడిచేయి 

యొరలో నున్న ఖడ్గముపిడిపై నుంచి ఎడమచేయి శె పై కెత్తి గంభీరముగా 
నిట్లు వచించెను : 

“గురునాథశే షి! నీవును మేమును మన తొతలకాలమునుండి 
యున్న ప్లే మరల నీ కణమునుండియు మి(త్రులము!” 

(శేప్టికి దేహము జలదరించెను. (గీష్మానంతరము వర్షాగమమున 
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కాలపురుషునికినలె నాతని మనస్సును ఒక్కసారి (ద్రవించెను. రాజనీతి 
(శేష్టినీతివి జయించినది! 

“పూర్వస్మృతులతో నాక నోట మాటలు రాకున్నందుకు క్షంత 
వ్యుడను, రాజపు(త్రా!” అని గద్గడికతో గురునాధుడు సల్కె_ను, 

రాజమా ర్రాండుడు దీని కుచితవుగు సమయము వచ్చినదని అంత 

వరకు కనుపడ కుండ కంఠమున (వేలుచున్న వ(జకంఠిక పై పెకి దీసి గురు 

నాథ శ్రేష్టి చేతి కిచ్చెను, కుల క్రమాగత మైన వేడుకకో శేష యా కంఠిక 

లోని వజమును పరీకీంపసాగను, 

ఆ కంఠికలో నున్న వజ మొకొ-క్కటియు నొక్కొాక్క 
రాజ్యము విలువ చేయునని గురునాధథుశు (గ్రహించెను. ఇట్టి లు. 

రాజప్ప[తుల మైశ్వర్యము ముందు కోటీశ్వరుని సంపత్తు ఏందుకు పసిక్రి 

వచ్చును! వానిని పరీక్షించుచున్న కొలదియు (శేష్టిబుద్ది వానియందు. గాఢ 
ముగా లగ్నమయ్యెను. ఆత్మానుసంధానము చేయు మోగివలె నిశ్చలుడై 

యాత డక్కడనున్న రాజమా రాండునే ముహు ర్రకాలము మరచి 

ఫోయెను. 

“మా పితామహులకు కుంతలేశ్వరులు వేంగీమహామండ లేశ్యుర 
పదవి యను[గహించుచు వారు స్వహ స్తములతో మా తాతల నలంక 

రించిన వ[,జహారమిది, వేంగీ ప్రభువుల కుల్మక్రమాగత మైన కొంధిక 

యిదియేం” . 

రాజమా ర్తాండు డీ విధముగా మాటాడుచుండ నాధ్వనికి కలలో 
న్ ఉలిక్కిపడి లేచువాని విధముగా తలయె త్రి గురునాథ్యశేష్టి 

చిత్తము” అనుచు నా కంరేక రాజప్పుతుని కందింపటో యెను, 

రాజమా ర్రాండు డది తీసికొనక యిట్లనెను : 

“మేము నీ కింత బుణము చెల్లింపవలసియున్నాము, రాజప్ప తు 

అము మేము, మా దేహములు (పతిక్షణము నపాయములో నుండును. 
మా వృద్ధికయ ముల వలన మా మిత్రులకు నష్టమః కలిగింపరాదు, ఈ 
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కంరిక సీ యొద్దనే ఉంచుకొని, మాకు కావలసిన ధనసహాయము చేయ 

వలె నని మా సోదరుల అధీసిశము!' 

శ్రేష్టి యా మాటలకు భయకంపితు డయ్యెను, ఈ సంభాషణము 

(ప్రారంభింపకమున్నె తమమాట లెవ్వరు వినువారు లేకుండ కట్టుదిట్ల 

ములు చేసి యేకొంతమున నున్నను చకితుడై దశదిశలు విలోకించెను' 
“రాజప్పుత్రా! నాపై నింత భారము వేయవద్దు. ఈ కంరఠిక మా 

బోంట్ల గృహములలో నృండదగదు, మీయొద్దనే యుంచుకొనుడు” అనుచు 

శేష కంఠిక యొయటోయెను, 

కొసి రాజమా రాండు డది తీసికొన నిరాకరించెను “మా బుణ 

విమోచన మెనప్పడే యిదీ మరల తీసికొందుము, మరి వ మ్మిపుడు తీసి 

కొమ్మనుట స్నేహలోపముగా గణింతుము” అనెను. 

గురునాథ గోష్టి మరి మాటాడలేకపో మెను బలవంతులతో వైరము 

మంచిది కొదు. అందరతో మంచిగా నుండుట వ వ్యాపారధర్మము! 

“రాజపుత్ర! అట్లయిన మాట్లాడను, మీరు చేసిన ఈ బుణముల 

సంగతి నాక తప్ప ఇతరులకు తెలియదు. ఇక ముందుకూడ నే 
a) 

యుండును, మీ రింకను ఇతరుల కీయవలసిన బుణము లున్నవా?” 

రాజప్పత్రుని ముఖము ఆనందముతో నొక్కసారి వికసించెను, 

“ప్రస్తుతము ఐదు లక్షల వరహాలు చాలును” అనను, 

“రేప మీ కవి చేరునట్టు చేయుదును,” 

ఉభయులు నంకట సొదరవచనము లాడ్తుకొనిరీ, రాజమా రాంగ్రుడు 

కృతార్డుడై వెడలిపోయెను. ఇ 
ఆ యవరాహ్హమున మూడు జాముల లోప్పననే కుమారస ప్రక్రము 

బుణము తీరిపోయినట్లు గురునాథశేష్టి లెక్కలలో కరణములచే 

(వాయించెను. ఆ బుణమంతయు నతని ధర్మపత్ని లెక్కాకు మార్చబడి 

నట్లు అతని కరణములకుగూడ తెలియవలసిన యవసరము లేదు. ఆ 
లెక్కలనుండియే మరునాడు రాజమౌ ర్రాండుని మందిరమునకు స్వయ 

ముగా నేగి గురునాథ్యశేష్టి ఐదు లక్షల వరహాలును ఇచ్చెను, 



23 
పావులూరి మల్లన భ్రార్యకు (గహబాధ నివృ త్రియైనప్పటి 

నుండియు వేములవాడ భీమకవి యతని యింటనే యుండెను, వాకిటినుండి 
యా వేశముతో నతడు చెప్పిన రెండు పద్యముల శక్తి మల్లన కద్చు 

తముగా గనుపశైను. ఇంత శ్రి గల కవి దీర కావ్యములు చెప్పిన నవి 

యెంత రాణించునోగదా యని మల్లన యాతని కవిత్వము వినవలె నని 

కుతూపూలము కలవా డయ్యెను, ఎన్నిమారులు వినిపింపమని కోరినను 

చిత్రముగా భీమకవి వినిపింపడు. సరసులు విసిపింపగోరినదే వ్యవధాన 
ముగ తాము వ్రాసిన పద్యము లన్నియు పినిపించు కవిజన(పకృతికి నిది 

విరుద్ధముగా నుండెను, 

మరియు మల్లన యాతనితో సారస్వత గోష్టి చేయవలెనని 
యెంతయు బయత్నించెను, సంస్కృత కవుల కొవ్యముల భాగములు విని 

పించి మల్లన మెచ్చుకొనుచుండగా భీమకవి యేమియు మాట్లాడడు. అత 
నికి సంస్కృృతభాషలో నెక్కువ పరిచితి యున్నట్లు తోపలేదు, తెలుగులో 

కూడ కవిత్వ మితని స్వాధీనములో లేదని మల్లన తుదకు నిశ్చయించెను, 

ఆవేశము పూనినవారు ఒకప్పుడు శాస్త్ర (గంథములు _అప్పగించునట్లు 

ఇతడు కవిత్వము చెన్నును. ఆ చెప్పిన పద్యమును ఆవేశము అడగిన 

పిమ్మట నతనికి స్మృఅలో నుండునో ఉండదోకూడ మల్ల నక్ష సంశయా 
సృద మయ్యను, + 

కాని భీమన యొకమారు నన్నయభట్టారకుల దర్శింప బోదమని 
యడుగును. మరియొక తరుణమున రాజరాజుకొలువు చూపింపగోరును. 

కాని యెబ్లు? ఇతనికి నలుగురిలో సక్రమముగా మాట్లాడు టమైన దెలి 

యదు. చూచుటకు అనాకర్గక ముగ నుండుటయేగాక అసహ్యముకూడ కలి 

గించును. ఓక విధముగా 'నాసనకర్దిగా కూర్చుండనై న లేడు, ఇట్టివానిని 

రాజసభకు తీసికొనిపోయిన దనకు మర్యాద దక్కునా? ఈ భయముతో 
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నెప్పటి కప్పు డేదో సాకు చెప్పి మల్లన తప్పించుకొనుచుండెను. 
అయినను, ఖీమనమహ త్త్యమును కన్నులార చూచినవా డగుటను, 

భార్యకు పిళాచచేష్ట చికిత్స చేసినవా డగుటను అతనియందు విశేషాదర 
మును, భ కిము, భయమును గలదు. ఏమి చేయుటకును దోచక యుపాయ 
మాలోచించుచు ముందు నన్నయభట్టారకుని యొద్దకు దీసికొనిపోయి జరిగి 
నది తెలిపి యా పిమ్మట కర్తవ్య మాలోచింత మని నిశ్చయించెను. 

అట్లీనాడే నన్నయయొద్దకు భీమకవిని తీసికొని వెశ్ళెద నని 
చెప్పెను. కొని ఉదయముననే దాని కొక యంతరాయము కలిగెను. జాము 
(పొచ్చెక్కిన వేళను ఒకానొక పండితుడు శిమ్యనిచే కొన్ని (గ్రంథములు 
మోయించుకొనుచు మల్లన ఇల్లెక్కడ నని అడిగి తెలిసికొనుచు పొవు 

లూరి వారి ఇంటికి వచ్చెను, 

ఆ పండితుడు ఎర్రని దేహద్భాయ కలవాడు. నాసిక దీర్హమై 
దూరాలోచన కలవాడని సూచించుచుండెను. అతని కన్నులలో. "నొక 
తేజస్సు వ్య క్తమగు చుండెను. చెవులకు అలంకారములుగా మకరకుండ 
లముల సనుకరించు భూషణము లున్నవి. చేతులకు సింహకలాటములు 

కలవు. దేహముపై మనోహరమగు కొళ్ళీర శాలువ కప్పుకొని యుండెను, 
ఆ వ్యక్తిని చూచినంతనే పూజ్యభావము కలుగుచున్నది. 

శిమ్యుడు లోపలికి వచ్చి మల్లనార్యు నడిగి, అదియే పావులూరి 
మల్లనార్యుల యిల్లని గురునకు నివేదించెను, వెంటనే యా పండితుడు 

లోపలికి వచ్చి " “మల్ల నార్యులు తమ 'రేనా?”అని. యడిగి Ma 

కొనెను, మల్లన యా పండితుని వెంటనే యాదరముతో సుఖాసనాసీనుని 
గావించెను, 

“నన్ను అధర్యణాచార్యు అందురు. కుంతల దేశ భాగములనుండీ 

వచ్చు చున్నాము. విజయవాడలో నడుంబివసతితో గొప్ప విజయసభ 

చేసినాము. వేంగీ సట్టణములో పండితసమ్మానము పొందియున్నాము, 

రొజరాజుల కీ ర్తి విసి (ప్రభువుల దర్శనము 5 Fo పండితసమ్మానము 

పొందు నిచ్చతో నిక్క-డికి వచ్చినాము. మునుపెన్నడు నీ పట్టణ మెరు 
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గము, నడుంబివసతిలో [తికాలయోగ సిద్దాంత దేవర లీ పరిచయ పిక 
(వాయించి దయచేసినారు. అందుకు మీ 'దర్శనమునకే ముందు వచ్చితిమి” 
అని యా పండితుడు చెప్పెను, అధర్వణాచార్యుల నామము (ప్రసిద్ధి మల్లన 

క౦తకుమున్న విడితము, 

ఆ పరిచయ పత్రికను గౌరవ పురస్సరముగ మల్లన యందుకొని 
రెండు కన్నుల కద్దుకొనెను. మల్లనకు సిద్దమం(త్ర ముఫేశించిన స్వగు 

రులిఖిత మా సత్రము, అది “చూచిన పిమ్మట ద్విగుణే కృతా *దరముకో 
మల్లన యధర్వణాచార్యులక్ష సమస్కరించి పొద్య మిప్పించి “ఈ పట్టణ 

ములో నున్నంతకాలము మాయింటనే యతిధిగా నుండవలెను మీ పయాణ 

సామాగ్రి యెచ్చట నున్నది?”అని ప్రశ్నించెను 

“ఆవి ధర్మశాలలో నుంచి వచ్చితిమి.” 

“నే నుండగా మీరు ధర్మశాలలో నుండుట యుచితము కాదు, 
వెంటనే ఇక్కడికి తెప్పించెదను.” 

“మేము మా శిమ్యనిచే స్వహ సపాకము చేయించికొందుము, అది 
మీ యింట ననుకూలముగా నుండకపోవచ్చునని ధర్మళాలలో నుంఛి 
వచ్చితిమి. మీకంత [శమ యక్కరలేదు. మీయాదరము, నభిమానము 
మా యందున్న జాలును.” 

“మీకు స్వహ సమున కైనను మా యింట నవకాళము కలదు. 
అతిధుల కెట్టి నియమము లున్నను వానిని పాటించి గౌరవించుట గృహస్థ 

ర మీ రిక్కడే యుండవలెను.” 

ఇట్లు చెప్పి యధర్వణు నొప్పించి, విద్యార్థికి తోడుగా సేవకుని 
బంపి, ధర్మశాలలో నుండి వచ్చిన సామౌగ్షి నంళతయు దెప్పింస దించెను. 

వారు కుశల (ప్రశ్నాదికములు గావించుకొనునంతలో నింటిలో 

నుండి వేములవాడ భీమకవి యచ్చటికి వచ్చెను, వెంటనే మల్లన వారి 
నిద్దర కన్యోన్య మెరుక చేసెను. 

ఇతడు కేవలము మంత సిద్దుడు, ఇతని మహిను య్రపారము, 

అద్భుత మైన కవిత్వము అ వేశపూరితుదై చెప్పగల మహానుభావుడు, వేముల 
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వాడ భీమకవి. వీరు మహావిద్వాంసులు, కవులు, ఆధర్వణా 

చార్యులు! * 

వెంటనే భీమకవి యధర్వణునికి భ కీప్పరస్పరముగా వందనము 

చేస్తి “మహాత్మా, నా కా వేములవాడ ఫీ మేళ్వరస్వామి (ప్రసాదమే కొని 

వేరుగా మం ్రసిద్ది యేమియు లేదు." అని చెప్పెను. 

ఆనాడు మధ్యాహ్నము భో జనా నంతరమున వి(శాంతి తీసికొనిన 

తరువాత మల్లనకును, ఆధర్వణునకును రాజరాజనరేం్యదుని విజ్ఞతయు, 
నక్కడి యా స్థానము కోని సండితులయు, కవలయు ప్రస్తావన, జరిగెను, 

ముందీ Sr తన విద్యా వై దుష్మము (ప్రదర్శించి సమ్మానము 
పొంది, ఛ వోళచ్మకవ ర రుల దర్శనముకూడ జేసి కృత్వార్గత పొందవలె నని 

తన యాశయమ యినటు అధర్వణా చార్యులు తెలి పెన 

మల్లన యచ్చటి య. వర్ణించుచు చీదమార్యు డొక్కడు 

ఎట్ట మై మోటములును లేని మహో మీమోపసకుడనియు, నతనికీ రాజ 

సభలో విశేష గౌరవము క్రలదవియు చెప్పెను. కవులలో నవిరళజపహోే 
మతత్సరుడగు నన్నయ భట్టారకుని (తశసించను. అంతట మరియు 

నిట్లు పలికెను; 

“రాజరాజనరేంద్రుడు కనిపండితాభిమాని; సరసుడు. ఐనను మీరు 
చోళచ్మకవర్తుల సమ్మాన మభిలష్షించు నెడల మీరు సట్టమహిషి యమ్మంగ 

మహాదేవివీ దర్శించుట మంచిది. ఆమె విదుషీమణి!” 

ఆధర్వ : రాజమాత కుందవమహా దేవికి ప్రత్యేకముగా బెజవాడ 

మఠమునుండి యొక (ప్రశంసాపూర్వక పరిచయపత్రము పొంది తెచ్చి 
నాను, ఆ ప్యత్రసాహాయ్యమున అమ్మంగమహా దేవి దర్శనముకూడ శీఘ్ర 
ముగా అభింపగల దనుకొందును. 

మల్లన : కుందవమహాదేవి వృద్దురాలు; పూర్వకాలపు మనిషి. 
ఆమెకు ఆ(శ్రితుల౩దరియందు నభిమానమే. కాని అమ్మంగదేవి యన్నుగ 
హము సంపొడింప గలిగిన వా రద్భష్టవంతులు, ఫ్ 

అధర్వ : ఆమె కెటి బ్రివారియం “దభిమానము? 

10) 
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మలన : అది యంత సులభముగా నిర్వచింపలేము. ఆమెకు 

విద్వాంసు లందరయందు సామాన్యముగ ననుగ్రహము కలుగును; గాని 
యామె విశేషానుగహమునకు కేవలము విద్వాత్తుచాలదు, వనుమ్యల 

యంతరంగములు, స్వభావములు |గహించుటలో నామెకు దివ్యదృష్టివంటి 

దేదో కలదని తోచును. 

అధర్వ : అనగా ? 

మల్లన ; అది యంతకంపె వివరించుట కష్టము. ఈ మధ్య ఒక 

చిత్రమైన 'వ్య క్రి ఇక్కడికి వచ్చినాడు. అతనిది నటనయో నిజమో తెలి 
యదు కొని నత్తిగా మాట్లాడును. మొదట నతని జూచినప్పుడు మే మెవ 
రమును పండి తు డనుకొనలేదు. కాని తర్వాత చూడగా సతనికి రాని భ్రాష 

యున్న ట్లులేదు. అనేక భాషలలో ననర్గళముగా కవిత్వము చెప్పునట, 

ఆశని. వము చూచినప్పటి నుండియు అమ్మంగమహాచేవికి అతని పై 

ననుగహ ముదయించి యతని సర్వవిధముల రక్షించు చున్నది. 

అధర్వ : అతిని పేరు నారాయణభట్టు కాదుగదా! 

మల్లన : పేరు తెలియదు “నన్ని' యని పరిబోసనామ మూతనికి 

రూడియయినది. 

అధర్వ : అత డెట్లుండును? 

మల్లన : దృఢ కాయుడు చామనచాయగల దేహము, అశ్వ" ద్యలో 

గూడ సిష్టాతు డని తోచును, మంత్ర ప్రయోగధక్లు డనిపించుచున్న ది. 

కర్ణాటక సాహిత్యములో నిధి, కవుల పూర్యచరిత్రలుకూడ నత డెరిగి 
నట్లు తోచును, 

అధర్వ ; మీకు సందేహ మెందుకు? అతడ్రు తప్పక నారాయణ, 

భే! అతడిక్ఫడికి వచ్చి గౌరవము పొందుచున్నాడా,__ఆ మనీషాలవ 

దుర్విదగ్గుడు? 

'ఆధర్వణాచార్యుల కంఠములో నొక యంతర్ఫీతి మల్లనకు స్పష్ట 
పడెను అందుపై నతని కొశ్చర్యము కలిగినది, 

మల్లన : పాన మతని కీమధ్య ధనుర్విద్యాప్రదర్శనములో బాణము 
తగిలి గాయస పడినాడు. 
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అధర్వ : అత డెప్పుడు నంతే. స్వభావసిద్ధముగా నూరుకొనడు, 
అతని కెక్కడ జూనినను శత్రువులే. తై 9లోక్యమల్ల దేవర (ప్రధానిగా 
నుండగా నతడు జె నసుడితులను పెన వానలు చెన్సనల ఏకాదు, దె వ 

కృపవలన తుదకతనికే యక్కడ నుద్యోగముచేయటయసాధ్యమై దేశము 
నుండి పారిపోయినాడు, అత డిప్పు డిక్కాడికి చేరినాడా? 

మల్లన : మీయూహ సత్యమే కావచ్చు. మా కతని పుట్టుపుర్వో 

త్తరములు “తెలియవు. మీరన్న మాబలు సత్యమే. మొదటిమారు నలుగుర 

కతని దెలియుటకు కారణము సింధుదేశీయుడు తేచ్చిన యశ్వము తనదని 
యశనీపై నక్రమముగా చౌర్య నింద మోప్పపే, తర్వాత నాలుగైదు దిన 
ములలో బాణహతు డై నాడు, 

అధర్వ : అవును అతడే! సందేహ మెందుకు? మనకు సమ్మా 
నము చేయుట యతని కిష్టముకాదు, 

మల్లన : అతనికి నంసమహాకవి *విక్రమార్దునవిజయ మే సమ్మ 
త్రము కాకఠకపోయినది. 

అధర్వ అచ్చటకూడ నది వ్యాసభారత మునకు విరహ 

దూషించువాడు. మా కది |శ్రవణకంటకముగా నుండెడిది, ఇచ్చటగూడ 

(పారంభించినాడా? 

మల్లన : నేను రాజసభలో  విద్యాగోష్టిలో పంపమహోకవి విక్ర 
మార్టున విజయము (పసావించి వ్యాసుని కథనమునకు గూడ మెరుగు 

పెట్టేనా డనుదుంటిని. ఆ యవకొశము పురస్కరించుకొని నన్ను అతడు 

యక్షప్రశ్నలు వేసి ఇరుకులో పెపైను, 

ఆధ్యర్వ 2 చెప్పితినిగదా, అత డెప్పుడు నం తే: 

ఆ సంభాషణ తుదకు నన్న యభట్టారకుని వంకకు (ప్రసరించెను, 

“నన్నయ స్వయ ముగా సరసుడు, సహృదయుడు. మర్మముగాని మాత 

ర్యముగాని లేనివాడు. స్వయముగా నుత్తమకవి. ఉత్తమ కావ్యములను 
హృదయ పూర్వకముగా శ్లాఘించును.” అని మల్లన పొగడెను, 
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అధర్వణ ణాచార్యులు నన్న యభట్టారకుని దర్శింప నువ్విళూ, ర్ 

సాగెను; మరునాడు శిష్యుని దబింవగా నన్నయ యింటియొద్ద లేడని వా ర్త 

వచ్చినది. 

24 
వ్రూర్వకొలమునుండి భరత భూమికీని చీనాకును విశేషసంబంధ 

ముండెడిది, రెండు దేశములకును భూమార్శమునను జలమార్గమునను రాక్ష 

పోకలు తరచుగా దరుగుదుండను, చోళచత్రవ ర రుల రా శుబ్రారులు చీనాలో 

"నను: చీనారాయదారులు చోళ దేశమునను ఉండిరి. 

భరత దేశమునకు వచ్చిన చీనాయా[తికులు పలువురు కలరు, వా 

' రిక్కడ్ చూచిన విషయములు తమదృష్టితో చూచి జీ ర్లించుకొ నక యాతి 

కులకు సహజమగు నతిశయో పులతో సం 'నీనాభాషలో ననేక 

(గ్రంథములు (వ్రాసిరి. ఫాహియాను " ముద్రమార్గమున వెళ్ళినవాడు, 

_హొ్కొనుత్యాంగు హిమాలయములోని నచ్చి యే తిరిగి 

వెళ్ళను. 

ఈ చీనాయా(తీకులు పలువిధములవారు-కొందరు కేవలము జాన 

తృష్ణతో వచ్చిన విద్యార్దులు, కొందరు కా లొకచోట నిలువక దేశాటనము 
చేయువారు, కొందరు చారులు. పలువురు తమ కారాధ్యుడగు బుద్దభగ 

వొనుని పాదస్పర్శచే నవి, తమైన ప్పృణ్యక్నేేత్రములు దర్శించి పటే 

వచ్చిన యాతికులు. మరికొందరు మత (ఫచారకులు. కొందరు న ర్రకులు, 

అల్బసం భ్యాకులు సదా విజయకాంకకో భరత ఖండము వర్యటనము 

చేసిన వారును కలరు, వారు బొద్ధక్షేతములకును విశ్వవిద్యాలయము 

లకును మాత్రముపోయి విశేషగొరవముఐను జయప[తములను బొంది 

భరతపండితవిజయము చేసినా మని స్వదేశమున (ప్రగల్భములు కొట్టు 
కొనుచు నచ్చ ట గౌరవభాజను లగుచుండువారు, 

భరతభూమికి |ప్రధానముగ పళ్ళ్చిమో త్ర త్రరమార్లములను ప్రాచ్యో 

త్రరమార్గము లనుబట్టయు, కొద్దిగా సముద్ర మారములనుండియు విదే 

సులు సలుపురు దండ యా(శ్రలవలనను, వ ర్రకమువలనను, దారి.ద్య 
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కారణముననుు దానిసక్రనమువలనను మరి యనేక కారణములవలనను 

ఈ దేశమునకు వచ్చి, ఇందే నిలిచిపోయి స్టిరనిపాసములు కల్పించు 

కొనుట తటస్టించెను. అట్టి జాతులలో హిమాలయ, ప్రాంతమున బౌద్దమత 

.ముద్భవించి పిశేషముగా సట్టి జాతులందే వ్యాపించెను, 

బౌద్దమత ములో క్ వర్ల క్టివ్య వస్థ లేదు. విదేశములనుండి వచ్చి 

నలి, న వారికి చాతుర్వర్హ్యనులో స్టి సానము దొరకదు, విదేశములనుండి 

వచ్చి నిలిచిపోయిన వారిలో బౌద్ధమఠము క్రమక్రముగా వ్యాపించినది. 

ఆర్యధర్మము చాతు ర్వర్హ్యమునకే వర్తించును. బౌద్దధర్మము సమ _స్త్వమానవ 
జాతికి వ ర్రించు ధర్మమని (ప్రచారము సాగెను విజాతీయలలో పుట్టన 

ఈ ధర్మము విజాతీయుల పోషణతో "పెరిగి వారుబలవంతులె లై నశావులనెల్ల 

నృద్ధినాందెను. న టా. విజృంభించినపుడెల, బౌద్దాను 

.యాయులు విజాతీయులను గలసి దేళోప[దవములకు దారితీయుచు నొద్ద 

మను నామ మున్నను లేకున్నను అర్యేతధర్మ ములకు సహాయభూతు లగు 
చుండిరి. 

కామలోభాదులచే కల భస్లులె యార్మసంఘములలో నిలువ నీడ లేని 

పలువురు భారతీయులుకూడ బౌద్దమునే కరబణుజొచ్చుచుండిరి. అట్టివారిలో 
విద్వారిసులై న వారుగూడ గొంద రుండెడివాటి, వారు అర్యధర్మమును 

తారుమారు చేసి ప్రవచనము చేయుచు. బౌద్ధధర్మమునకు గై దికాభాసను 
కల్పించి ఆర్మధర్మాను యాయులగు సామాస్యే ప్రజల న గూడ (పచారము 

వలన బౌద్దులనుగా జేయుచుండీరి 

చౌద్దధర్మమునకు తెదుకో ఆర్యధర్మ మునకు స్పర్థిగా నిలిచి 

(ప్రతిఘటింసగల కే క్రి నిశ్శేష మగుచాండెను. అందులో సూడ పూర్వ 

మున్న వ్యవస్థలు లేపండబోయినవి. సంఘబలము వలన నా వుకము 

వృద్దిమెనది. కాని యిస్పు డా సంఘము చీలికలై పోయినగి. దానితో దాని 
బలము క్షీణించినది. శీథిలములై. సాడయిపో వుచున్న సంఘారామముల 
'నాశయించుకొని నిలవయున్న సమస్త శక్తులను కూడగట్టుకొని విజృం 
భించి భారతధర్మమును (పతిఘటించు టికు. "అది మరియొకమారు (పయ 
త్నించుచుండెను, అందుకు సింహళము నుండియు, యవద్వీపము, మల 
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యము, సువర్షద్వీపము, నక్కవరములనుండియ వచ్చిపోవుచుండిన వర్త 
కులు అవసరమైన యాయుధాది పరికరములు విక్రయించి సహాయభూతు 

లగు' తండిర 

ఈ సమయములో చై(తబహుళములో చీనా దేశమునుండి మహా 
సండితుడొకడు ; కళింగ దేశముగుండ వేంగీమండలము చొచ్చి, రాజ 
మహేం ద్రపరముచేరి సారంగధరుని మెట్ట సంఘారామములో విడిసెను, 

అతడు ' రాకముందే యతని కీర్తి దేశ మంతటను (మోగి 

పోయెను. సంత సమయములో జనసమూహము లెల్ల అతని మహత్వ 

మునే చెప్పుకొన జొచ్చిరి, 

వేంగీమండలములో నతడు అడగికిసప్పటినుండియు దారి పొడుగు 
నను అతని గ మూగుచున్న జనుఒతో |క్రికి రిసిపోవుచుండెను. 
ఆతని దర్శనము చేసిన మాత్రముననే ధన్యుల మగుదుమని దూరభాగ 
ములనుండికూడ (ప్రజలు తండోప తండములుగా వచ్చుచుండిరి. అతడు 

నడచిపోయిన పిమ్మట నచ్చటిధూ? కొందరు శిరస్పుల దాల్బుచుండిరి. 

కొంద రా ధూళిని సగౌరవముగా పదిలపరచి తమవెంట నిండ్హకు తీసికొని 

పోవుచుండిరి, ఆపె నతని పొదములు (క్రింద పెట్టుట యవకాశము 

లేకుండ జనసమూహము ఆశని యడుగులకు మడుగు లొత్త సాగెను, 

ఆ యాత్రికుడు చీనా దేశములో నెల్ల మహాసంపన్నకుటుంబిములో 
జన్మించినవాడట! కాని యాసంపద నంతయు నతడు తృణీకరించి 
పూర్వము శాక్యగౌతముడు రాజ్యము వదలినశ్లే వదలివేసి (త్రిళరణము 
లతో నుపసంపద స్వీకరించెను. అతడు హిమాలయ; (ప్రాంతములలో రెండు 

వందల మేబడియేండ్లు ధర్మోద్ధరణ క్రై, తపస్సు చేసి గిరూపదిష్ట మగు 
సిద్ధిపొంది లోకో పకౌరార్డ మీ భరళభూమి యంతయు. నేంచరించు 
చున్నాడు, 

అతడు శిరస్సునే గాక కనుబొమలుకూడ ముండనము చేసికొనెను. 
అతడు కట్టిన పుట్టములు పీతవర్షముతో ధగధగలాడుచుండెను, అతని 
దేహచ్భాయ మెరయుచున్న యి  త్తడినర్లము ననుకరించుచుండెను. దాని పై 
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గట్టిన యాతని పీతకౌశేయము లతని శరీరకొంతికి ఆపూర్వశోభ కలిగించు 
చుండెను, 

(పయాణకాలమున నత డెట్టి వాహనములు నధిరోహింసడు. ఎంత 

దూరమైనను పాదచారిగ నరుగవలపీనదే! వెంట పరివార మేమియు లేదు, 

వస్రములుకూడ మారుజత తప్ప ఇతర 'మేమియు నుండవు. అతని వెంట 

తెచ్చుచున్న (గంథజాలము మోయుటకు మాత్ర మొక కంచరగా'*ద 

వెంట వచ్చుచుండెను. జనసమూహ మే పరివార మైనందున నా కంచర 
గాడిద యాతని పు వ్ కరో అతనివెంట సురక్షితముగా వచ్చుచుం 

న్ 

అతనికాయము దృఢమె సూలమైనది, అతని శిరస్సు విపరీతముగా 
పెద్దది. అందులో నున్న నోరుకూడ ఈ “వినుండి యా చెవివరకు 
న్యాపించి యున్నది. ముక్కు వెడలు మృాకమేకాని ఏ మాత్రమును 
ఎత్తులేడు. కన్నులు సూదులవలె చిన్నవిగాని మిణుగురు పురువులవలె 
బహు కాంతిమంత మై మెరయుచుండెను. ఆతని బాహువులు కురుచు 

నయ్యు దృఢమైనవి. కొళ్ళుకూడ పొట్టివై ఎనుగుకాణ్ళువలె బలిష్ట మైనవి. 

చిన్న బొ(ర కలదు. 

చెవులకు పెద్ద కడియములవంటి పోగు లతడు ధరించెను ఆశని 

మెడలో మనుష్యాస్టలతో జేసిన అక్షమాల కలదు. దానికి కొలికిపూసగా 
చిన్న మనుష్య కపాల మొకటి యుండెను. ఆతడు విసరుకొనుటకు వాల 

వ్యజన మొకటి యెల్లపుడు చేత ధరించును, పాదములకు పలుచని పాద 
రక్ష లున్నవి. అతడు (ప్రయాణ సమయముల నవసరమగు వస్తువులుంచు 

టకు తన వీపుననే వెదురుతో చేసిన పేటిక వంటి దానిని నడచున్న ప్పుడు 
తగిలించుకొనును. దానికి ఒక (పక్కను విచ్చినఛ త్ర మొకటి కట్టియుం 

డును, ఈ విధముగా నతనికి వర్షాతపముల బాధ యుండదు. _ 
అతనికి (తిపిటకములు హృద్గతము లట. చీనాడేశీయు లెరిగిన 

సమ స్త శాస్త్రముల నతడు సమ(గముగా నభ్యసించి యక్క_డ సాటిలేని 
సండితు డని (ప్రఖ్యాతీగాంచెను. హిమాలయపార్శ్యముల' తపస్సు చేయు 

తరుణమున నతడు సంస్కృతము నేర్చి సమ స్తశా స్ర్రములు నేక దీక్షతో 

6 
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విద్వాంసులయొద్ద నభ్యసించెను. ఉత్తర దేశమున" నాతవి నెదిరించి 
సభలో నిలువగల బారతీయ విద్యాంసుడే లేకపోయెనట, 

కాని యతడు పండితులతో వాదించు సమయముల దప్ప ఇతర 

వేళల నక్కువ మాటాడడు, అతని కన్ను లేదో అలౌకిక విషయమును 

సందర్శించుచున్న ట్లును చెవు లేదో పరళబ్రము నాలకీంచుచున్నట్లును తీ కోప 

జేయును, అత డెస్పుడును సరధ్యానముగా నున్న వాసివలె గనుపించున a 

ఇంత పరమళాంతుడు గలడా యింకొక డనిపించును. 

అతనిసి జూచినంత నె పిశా చ స్త సులు కేకలు వేయుదురు, అట్టివారి 

నా వేశించిన పిశాచములు వెంటనే పాఠిప్రోవును, ఆతడు చేతితో “ధూళి 

యభి మం(తీంచి యిచ్చినను, తీర్థము స్పృశించి యిచ్చినను సమస్త 

జొడ క్రిములు బోవునట! 

అందువలన నతనియొద్దకు దారిపొడుగునను తీర్గ ప్రజవలె జనస 

మూహములు మూగసాగిరి, స్టీలు, పురుషులు, పిన్నలు" పెద్దలు, మరణ 

మాసన్న మైనవారు, మూగ, కంటి, గుడీ. ఇంకను ఎన్ని రకముల 

మునుష్యులో అశని దర్శనార్దము వచ్చుచుండిరి, అందరికిని అతడుకరుణా 

సముద్రునివలె కనుపడును, అతని కటాక్ష (పసారముచేకనే దేహ వాడ్య 
ములే కాక అంతరజాడ్యములుకూడ తొలగిపోయిటోధ ముద్యోతించు నని 
విశ్వాసము |పాకిపోయెను, 

అట్టి మహనీయుడు వేంగీ మండలమునకు నాయకమణియుం బోని 

రాజమం ద్రపురము వచ్చినాడన్న, వేంగీమండలములోని సామాన్యజన 

మక్కడ మూగకుండునా? అతడు విడిసియున్న సొరంగధరుని మెట్ట 

సంఘారామమునకు దః రృసమునకు వచ్చువా రిసంఖ్యకు మితీ లేషండెను 

అతని దర్శించునది యచ్చటి బౌద్ద ధర్మానుయాయులే కాదు. చాతుర్వర్ల్య 
జనులుకూడ పలువు రాకృష్ణులై యా మహానుభావుని దర్శించి నమస్క 
రించి కృతార్థత నొందితీ మని భావించుచుండిరి, 

ఆతడు సంఘారామమునకు వచ్చిన రెండుదినములకు రాజమ 
హేం్యద్రవర పట్టణ మంతటను వివాదప్మతికలు సంచి పెట్టబడెను, 

“గౌతమబుద్ధుడు లోకమున కుపదేశించిన ధర్మమే ధర్మము.ఇతర 
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ధర్మములు కృ(త్రిమములు. ఈ (ప్రతిజ్ఞ ఖ౦డింపగలవారు ఏ క్షణముననైై 

నను సంఘారామమున చీనాపండితునీకో వాదింపవచ్చును. వై శాఖకుద్ద 
పూర్ణిమలోవల నీ యా హ్వాన మంగీకరించి ఎవరును వాదమునకురొకున్న, 
బౌద్దవాదము జయమందినట్లు విజులు భావించి బుదజయంతీనాటి 

యర్తరాత్రమున చీనాపండితునికి జయస లీక సమర్చింతురు. © 

ఆ పతీకలలో సిట్టి వాదాహ్యాన ముండెను! 

ఇట్టి వాదప త్రికలు బహువిధముల (ప్రచురించిరి అందముగా పెద్ద 

యక్షరములితో కుడ్యములపై (వ్రాసిరి, చతుస్పథములలో ఫలకములమీద 

చితించి _పదర్శించిరి. జనులుకూడిన స్టలములలో నెల్ల విరివిగా పంచి 

'పెటిరి, 
ఇంతే కాదు. పండితుల కీ పష్మత్రికలు (ప్రత్యేకముగా నందెను. 

నన్నయ, ఖీమనభట్టు, చీదమార్యుడు ఈ పత్రము లందుకొనిరి, వేదనింద 
కులతో వాదించుశే దోషమని వా రుపేక్షించిరి, 

పావులూరి మల్లనకును, అధర్వణా చార్యులకును ఈ ప్మతములేలనో 

చేరలేదు, వజ్జియ (పెగ్గడ యొద్దకు భికర్ధమువచ్చుచుండు బౌద్ద(శ్రమణు 
డొకడు వా రిద్దరకు సూడ సత్రము లందించెను. 

తన ప్రతిభ (పకటించుకోనుట కవకాశము చూచుచున్న అధర్వ 

ణాచార్యులు అది చూచినంత నే (సతిష్మతిక పంపెను, 

“బౌద్ధధర్మము క్షణికము; తుచ్చము! జై నస్యాద్వాదము ఉపాదే 

యము, ఈ (ప్రతిజ్ఞ మేము నిర్వహింపగలము, సభ యేర్చాటుచేసి సభా 

నీయమములు నిర్ణయంప వలసినది. ఎప్పుడైనను మేము వాదమునకు 
సం సిద్ధుల మే! 

ss 

ఈ పత్రిక చీనాపండితునికి పంపి, పట్టణ మంతటను (ప్రకటింప 
జేసెను. 

ఒక్కసారిగా పావులూరి మల్లనగృహాంగణము జై నజనులతో 
నిండీపోయినది, 

20) 



25 
నిన్నటితో |క్రీడాద్వీపములో వినోదములు సమా పమయ్యెను, 

మల్లయుదములో రాజరాజు నంగరక్షకుడు రాజమయ్య అతిశయించెను. 

చం(దాదిత్యదండ నాధుడు ఖడ్గయుద్రములలో నడ్వితీయుడని బిరుదు 
పొందెను. శూల కుంత (పయోగములలో జననాధుడు ముప్పిమయ్య 

యనువారు పేరు పొందిరి. 

కొని యా చివరి రెండు దినములను యువరాజును చోళమితు 
లును కమారస ప్పకమును క్రీడలలో పాల్గొనలేదు. రాజరాజుకూడ తుట్ట 
తుదకు బహూకృతి (ప్రదానమునకు దస్ప క్రీడలు దర్శించుటకు రాలేదు. 
వినోదము లందుచే కాంతి విహీనములై యుండెను. ఆనేక విధములుగా 
వదంతులును (ప్రేక్షకులలో (ప్రబలిపోయెను. 

ఈనాడు రాజరాజనరేంద్రుడు ధర్మా సనమునం దాసీను డయ్యెను. 

నత్తి (బాహ్మణుడు నభాముఖమునకు వచ్చి వాజ్మూల మియ్య గల స్థితిలో 

నున్నందున ఈసభ సమావేశసరచెను, ఈ సభకుకూడ _ వెనుకటివలె 
సామంతులు దండనాధులు రాజబంధువులు ఉద్యోగులు సంపన్నులువచ్చిరి 

చూడదలచిన జన మంత టికిని వచ్చుట కనుజ్జ యిమ్మని రాజభటుల 

కొజ్జయైనది. ధర్మాసనమున మహారాజుండగా నచ్చటికి జను లందరను 

రానిచ్చు నాచారమున్నది. యువరాజుకును రాజబంధువుకును సంబంధిం 

చిన వివాదము గనుక, ఈ నిర్ణయ సమయమున సమస్త జనులు నుండుట 

యు త్తమ మని రాజరాజు ప్రకటన చేయించెను. సంత కువచ్చిన వ్ దేళ 

వ ర్తకులుకూడ పలుపు రా సభకు విచ్చేసిరి 

వందిమాగధుల కై వొరములును కవిజనముల యాశీర్యదములును 
కన్యకల మంగళహారతులును ఐనవి, 

ధర్మాసనమున రాజరాజనరేంద్రుడే స్వయముగా నుపవిష్టుడయ్యెను 
చీదమార్యుడు (ప్రాడ్వివాకుడు, గణకుడు పావులూరి మల్లన, లేఖకుడు 
గండా చార్యుడు, కూడిన యశేష సామంతదండనాధులే సభ్యులు, 
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యువరాజరాజేం ద్రదేవు డొక (పక్కను, కొమరాజపు(కతు' డింకొక 

(ప్రక్కను అన్యోన్యాభిముఖులై కూర్చుండిరి, 

రాజదూత సభ్యాపారంభము (ప్రకటించెను, 

వెంటనే బాణహతుడైన (బ్రాహ్మణుడు ఇద్దరు (బహ్మచారుల 
“కె తె దండతో అకా గదిలోనుండి. సభాంగణ మునకు వచ్చెను. ఆ 

(బ్రాహ్మణునకు (పతే సకముగనొక యాసనము సిద్దముగా నుండెను. 

(బాహ్మబుడు చేతిబాధ యోర్యుకొనుచు (ప్రవుత్నపూర్వకముగా బాహు 
వులు కలిపి సభకు నమస్కరించి యనుజ్ఞాతుదై యాసనమున నుపవిష్టు 

డయ్యెను, 

(పొడ్వీవాకు డగు చీదమార్యుడు రాజేంద్రదేవుని, కామరాజప్పుశుని 
నా (బ్రాహ్మణుని సాక్షిమున కభ్యంత రో మున్నచో చెప్పువలసినదని 

కోరెను. 

“ఈ (బాహ్మణనీ (క్రీడావినోదములకు పూర్వము చూడనై న 

చూడలేదు. నా కెట్టి యభ్యంతరమును లేదు.” అని యువరాజు వెంటనే 
వచించెను, 

“నేనును ఈ బ్రాహ్మణు నెరుగను. అయినను యువరాజునెడ నభి 
మానముగల వజ్జియ (పెగ్గడల మందిరమున చికిత్స నొందుచున్న6దున 

నాకు పూర్తిగా విశ్వాస వబ లేదు. సాక్ష్యమైన పిమ్మట ఆవసరమని తోచిన 

కొన్ని (పళ్నలడుగుట కనుజ్ఞ అర్గింతును " అనీ కాముడు చెప్పెను, 

చీదమా ర్యుడు వెంటనే నిష్కర్ష చేసెను “అట్టి వాగ్దానము . ధర్మ 

ప్రభువులు ముందుగా చేయ వలనుపడదీ, గాయమైన “మానవు స. చికిత్స 
నొందక తప్పదు. ఎవరిదిబ్బకు కొరణము నిర్హార్యాంళమో ఆతనిని విచా 

రింపకుండుటకు విశేష కారణము లుండవలెను, సాక్యుమైన పిమ్మట స్థితి 
గతులను బట్టి సభ్యులును ధర్మ (పభువులును అట్టి యనుజ్ఞ అను(గహి౦ప 

వచ్చును. ప్ర యప్పుడు కునవిిన సీకొన వలసిన దే కొని ఇప్పు డ(ప్రస్తు 

త్రము.” 

(పొడ్వివాళుని నిర్ణయమునకు రాజప్పత్రుడు విధిగా తలయొగ్గెను, 

అంతట |బాహ్మాణుని విచారణ (పొరంభమయ్యెను. 
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చుం దా బాహ్మణునియెదుట నగ్నిహోత్ర ముంచిరి, దానికీ 

నమస్కరించి (బ్రాహ్మణుడు అగ్ని సాక్షీగా సత్యమే చె ప్పెదనని (ప్రతిజ్ఞ 

చేసి Ces 

“నా నామము నన్ని సారాయణభట్టు, మా తండీపేరు అకలంకా 

శంకనా మాత్యుడు. (బ్రాహ్మణుడను. మాది హరితసగోతము, ఆప స్తంబ 
సూత్రము. నాకు నలుబది యేడేండ్త వయస్సు. ప్రస్తుతము రాజమ హేంద్ర 

పృురమే నా నివాసము, స్టిరవసతి లేదు.” 

(ప్రాడ్వివాకుడగు చీవమార్యుడు వెంటనే వారించెను. 

“స్టిరని వాసము లేనిచో పూర్వము వసించినస్టలము, వృత్తి వివ 

రముగా చెప్పి శీరవలెను,” 
నొరాయణభట్లుః చిత్తము. ఇప్పటికి ఠమారమి సంవత్సరము 

(కిందటి వరకు కల్యాణక టక ము నివాసముగా నుండెను, ఈ వత్సరకాలము 

నుండి స్వస్థానము వదలి దేశాటనముచేసి తుదకు మా పూర్వుల నివాస 

క్షేతమగు సవేంగీ మండలము చేరిసాను. మూడేళ్ళ (క్రిందట్వరకు తై 9లోక్య 
మల్ల దేవరయొద్ద (ప్రధానిగా నుండెడివాడను, 

అంతట (ప్రాడ్వివాకుడు (పశ్నింప నారాయణభట్టు (పత్యు త్తరము 

లిచ్చుచుండెను, 

“నీవు చై త్రజద్ధ త్రయోదశి సాయంకాలమున వినోదములయొద్ద 
నుండగా నీ దకీణదాహువున బాణము తగిలినదిగదా?” 

“అవును.” 

“అది ఎవరు కొట్టిన బాణము?” 

“నాకు ఆయుష్మంతుడగు యువరాజు చేతులతో విడువబడిన 
బాణ మే తగిలినది.” 

“అంతకు పూర్వము బాణము లేమైనను (బ్రాహ్మణబృందములో నికి 
వచ్చినవా?” 

“రెండు వచ్చినవి; నొ మీది,కే” 

“ఆని ఎవరు వదలినవి?” 
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“అవి కామ రాజప్పుత్రుని ధనున్సునుండి వచ్చినవి.” 
“అతడు వదలినవి (ప్రమాదజనితమా? బుద్ధిపూర్వక్ర మా?" 

“(ప్రమాద మగుటకు అవకాశము లేకపోలేదు. కొని రెండు బాణ 
ములును నొకరు వదలినవే వెంట వెంటనే నా మీదికే వచ్చుట (ప్రమాద 
మగునా యని సందేహింప వలసియున్న గి.” 

“అవి రెండును నీ కెందుకు తగులలేదు?” 

“భటు డొకడు దండముతో వారించినాడు, అతడే!” అని సభలో 
నున్న రాజమయ్యను నారాయణభట్టు ని రైశించెను. 

“మూడవ బాణము (ప్రమాదమున నీకు తగిలినదా? (ప్రయత్న 
పూర్వక మా?” 

“ప్రమాద మగుట కవకొశ మున్నది. కాని (పయత్నపూర్వక 
మనుకొనుటకు గూడ కారణ మున్నది,” 

“అనగా?” 

“యువరాజును కామరాజప్పత్రుడు చివరక్షణములో చేయిపటి కద 
లింపనిచో ఆయుష్మంతుని బాణము నాకు తగలియుండదు.” 

“అనగా, (పయత్న పూర్వకముగా నిన్ను కొట్టుటకు కాముడ్హు 
రెండు బాణములు (ప్రయోగించి విఫలుడై తుదకు యువరాజు (పయోగిం 
చుచున్న బాణము నీకు తగులునట్లుగా అతనిని కొమరాజప్ప తుడు కదలిం 
చినాడని నీ ఉద్దెశమా?” 

“అట్లనియే నా దృథవిళశ్వాసము,” 

ఆ సమయమున రాజరాజనరేంద్రుడు ధర్మాసనమునుండి యిటు 

సెలవిచ్చెను: స్త 

“ఇది చిత్రముగా నున్నది! కొమరాజప్పుత్రునికి ఈ (బ్రాహ్మణుని 
బాణహతుని జేయటకేమైన విరోధాదికారణము లున్న వేమో (ప్రాడ్వివా 
కులు నిశ్చయించెదరు గాక!” 

రాజొనుమతితో (పొడ్వివొకుడు మరల (పశ్నింప నారంభించెను, 
“సీయందు కామ రాజప్ప తునికి పూర్వవై ర మున్న దా?” 

ఆ రాజప్తృత్రునిమనస్సు నే నెట్లూహింపగలను?” . 
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“నీవు పూర్వ మా రాజప్పుతు నెరుగుదువా?" 

“ప్రత్యక్షముగా నెరుగను గాని, రాజబంధువులలో నొక్షరని విని 
కిడి యుండెను. మరియు కల్యాణకటకములో నొకమారు వేరు వేషమున 
జూచియున్న గు రుకలదు.” 

“ఇందా విషయము లస స్తుతములు, ఈ విషయమున నీ వింకను 
జెప్పుకొన వలసిన దేమైన నున్నదా?” 

“వేద, > 

అంతటితో నారాయణభట్టు వొజ్మూలము ముగిసెను. గండా 

చార్యుడు ఫలకము పై లిఖించినది “ ప్రాడ్వివాకోడు సభాముఖమున జదివి 

యందురు ననుమతీంచిన పిమ్మట పృత్రముసై (వాయించుట కనుజ్ఞ 

యిచ్చెను, 

అంతట కామరాజపుతుడు ముందు మనవిచేసినట్లు కోన్ని 

(ప్రశ్నల వేయుట కసుజ్జ వేడెను. (ప్రాడ్వివాకుడగు వీడమార్యుడది న్యాయ, 
విరుద్ధ మనీ సూచించుచు రాజరాజువంక జూచెను. రాజరాజన రేంద్రుడు 

నిస్సంకోచ ముగా కొమరాజప్పత్రుని కెన్ని (పళ్నలై న (ప్రశ్నించుట కనుజ్ఞ 

యిచ్చెను, రాజప్ప త్రుశు 'ప్రశ్నింప నారంభించెను, నారాయణభట్టు ద్రత్యు 

తర మీయదొడగెను. 

“మీరు గాయపడిన పిమ్మట వజ్జియ (పెగ్గడల మందిరములో 

చికిత్స నొందుచుంటిరిగదా?” 

“అవును.” 

“అక్కడ (పైగడలకును మీకును ఈ యభియోగముసంగతి 
సంభాషణలు జరిగెనుగదా?” 

“గాయము కలిగిన రత్రి నాకుస్మృతి వ నా గాయము 
కొరణమునుగూర్చి మా కిద్దరకు సంభాషణ ఒక్కసారి మాత్రము జరిగి 

నది, అప్పటికి యభియోగము విచారణ (ప్రొరంభింపలేదు.” 
“మిమ్మును మీ (ప్రభువులు కొలువులోనుండి ఎందుక్ర తొలగిం 

చిరి? ” 

“నన్ను తొలగింపలేదు, నే నే మానుకొంటిని.” 
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“ఏందుకని?” 

“నాకు శాంతముగా నిత్యనై మి తీక విధులతో కాలము గడపవలె 
నని సంకల్ప ముదయించినది."” 

“ఈ దేశ మెందుకు వచ్చితిరి?” 

“సర్వ లోకాశ్రయ (శ్రీ రాజరాజ విష్ణువర్ధనులు (బాహ్మజాభిమాని 

యనియు, కచి పండిత పోషకుడనియ వినియీ దేశము (బాహ్మణ నివా 
సమునకు యోగ్యనుగునని వచ్చినాను.” 

కాముడు పొరపాటు (ప్రశ్న వేసితి నని నొచ్చుకొనెను, కాని 
(పశ్నలు చాలింపలేదు, 

మీ కున్న న త్రి ఈనా డేమైనడి? 

“క్షీర (పసాదించిన hes తకో న నాన తి మాయమెనది.” సభలో 
చిరునవ్వు (ప .రించెను, , న 

మీ రేమైన జదువుకొంటిరా?” 

“కొంచెము,” 

“ఏక్కడ?” 

“కొంచీపురములో ముఖ్యముగా.” 

“వజ్జియ పెగ్గడల కుమారు నెరుగుదురా?” 
“ఆడు నా సవోధ్యాయుడు, క్ 

“నన్న యభట్టారకులు?" 

“అతడును.” 

“రాజేందదేవు నెరుగుదురా?” 

“యువరాజునా? యువరా జని యెరుగుదును.ొ 

“యువరాజు మీ కిష్తుడు గదా!” 

“కాకేమి! ఆయుష్మంతు 'డెవరి కిష్టుడు కాడు?” 

కాముడు మరల పొరబడితి నని నొచ్చుకొనెను. రాజరాజుముఖ 

ములో కోపము వ్యక్త మగుచుండెను. కాముకు (ప్రశ్నలు చాలింసలేదు. 

“కొంచెము చదువుకొంటి నంటిరి? ఏమి టా చదువు?” 
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“నా చదువు ఫరీక్షింతురా, రాజపుత్ర! నొ చదువు స్వల్పము. 

కావలసిన దడిగినదో చదివిన స్వల్పము చెప్పెదను.” 
“మీకు దండనీతి తెలియునుగదా!” 

“అవును, (ప్రధానిగా నుంటినిగదా, ఏడేళ్ళ,” 
“శ స్రసాధనము చేసితిరా?” 

“కొంత కొంత,” 

“ఏ శస్త్రములు?” 
క. ఖడ్గము, గద, కుంతము, శూలము...” 

“వేదళాస్త్రములు రావుగదా!" 

“అనంతమైన వేదము సంపూర్ణముగా నెవరికి వచ్చును? మాది 
కృష్ణయజార్వేదకాఖ. అందులో నుపలిబ్ల మైనంతవరకు [క్రమాంతము 

అధ్యయనము చేసితిని, శాస్త్రములలో నేమి కావలెను?” 

కాముడు మరల (ప్రశింపటోవుచుండెను. 

సభ్యులలో నుండి రాజగురువృలగు నన్నయ భట్టారకు ల కంఠము 

స్వచ్చముగా వినవచ్చెను. 

“రాజప్పుశ్రా! ఇతడే నా సహాధ్యాయుడు నారాయజణభట్టు, ఐనచో 
ఇతడు కేవలము సరస్వతీమూ ర్తి! ఇతని పాండిత్యపరీక్ష చేయ (ప్రయ 
త్నించుట నీకు వ్యర్థ్య్వసయత్న మగును.” 

వ్యాసపో క్ర కమైన దని సభ్యులు నిర్ణయించిరి, నారాయణభట్టు విన 

యముతో తల వంచుకొనెను. కాముని ప్రశ్నలు కాముని కంఠములోననె 
అడగిపోయెను, 

అంతట రాజరాజు కాముని సంబోధించి యతనికేమైన సాకు 
లుండిరేమో యడిగెను. వెనుక విచారించిన వారు కొక యితరులు లేరని 
చెప్పెను. ఇంకను జెస్సుకొనవలసిన దేమే నున్నచో చెప్పుకొనుటకు 
(ప్రభు. వనుజ ఇచ్చెను. 

“నేను దోషిని కాను, యువరాజుమీది యభిమానముచేత యువ 
రాజు చేసిన (ప్రమాడమును ఇందరు. కలసి నామీదికి (త్రోయుటకు (ప్రయ 
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త్నించుచున్నారు. 'వజ్జియ పెగ్గడల బార్ధిసూక్మీత లోక మెరుగనిది కాదు” 

అని కాను రాజస్పత్రుడు చెప్పుకొ నెను. 

వజియ ప. రాజరాజు కోపము పట్టలేక పోయెను. 

“ఇందులో దోషి యెవ సభ్యులు నిర్హయింతురు "గాక!" అనెను, 

సభ్యు అందరు, వ దోషి" యని యేక(గ్రీవముగా 

వచించిరి. 

న న. టు వచించెను: 

“కామరాజప్పుత్రా! యువరాజు దోష్షి యను నిశ్న్చయముతో నకనిని 

శికించుట కీ మహాసభలో ఈ వ్యవహారవిచారణ |పారంభించితీమి. కొని 

యువరాజు నిర్ధోషియని సిద్దాంత మైనది. 

“సిన చేసినశేరము తలచుకొనిన మాకే సిగగుచున్న ది ది ఒక్త 

చాఫక్యరాజ పుత్రుడు విద్వాంసు సుర న (బ్రాహ్మణుని హళ్యచేయుటకు మూడు 

(పయత్న ములు చేసినాడు, అందులో విషదిగ్గబాణములు (పయోగించినాడు, 

“ఇంకియకాదు. నీ దోషము యువరాజుపై వేయుటకు కృతి 
మముగా నాతని నామాంకీతబాణములు సృష్టించినావు, సభాముఖ ముటో 

నిళశ్శంకముగా యువరాజుబాణములు (బాహ్మణునికి తగిలినట్లు అసత్యమాడి 

నావు, 

“ధనుర్విద్యయందు నీకు కొళశల మున్నదని తెలియుచున్నది. వెద 
బాహ్ముని వాక్కున శుతివలె నీయం దా విద్య శోభింపనేరదు. నీయందు 
మా కున్న వాత్సల్యముచే పూర్వమిచ్చిన బిరుదలాం ఛనములు గౌరవములు 
ఈ క్షణమునుండి యుపసంహరించు చున్నాము. Pe కల 

ఖడ్గమామా (త్రము ధరించుటకు ఆనుజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాము వ 

ఆఅ మాటలు వినినవెంటనే టం అసనముసుండి 

లేచెను, లేచి శాంతముగా తానుధరించియున్న గౌరవలాంఛనము లన్నియు 

నొక్కటొక్క-'బ రాజరాజుపాదముల సన్నిధిని నివేడించెను. సథ నిర్వా 
క్కుగా నుండెను, 

21) 
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మరలి రాజరాజుమా టలు వినబడెను. ఆతడు కాముసిసోదరులగు విజయా 
దిత్ష్యడు, విమలాదిత్యుడు, విక్రమాదిత్యుడు, పిష్ణువర్దనుడు, రాజమా క్రాం 
డుడు. అనువారల దిక్కు తిరిగి మాటాగెను. 

“మీరు మీ సోదరునియం దభిమానముచేత సభాముఖమున చెప్పినది 
మేము విశ్వసింపలేము. మీ రంద రికముందు ధర్మదీక్ష అలవరచుకొన 
వలసీన దని ఆజ్ఞాపించుచున్నా ము.” 

వార్రైదుగురు శిరస్సులు వంచుకొనిరి, 

అంతటి రాజరాజుకనుసన్న తో రాజమయ్యను (పభువు నెదుట 

నుంచిరి. 

స సమర్థతతో నీ బ్రాహ్మణుని రెండ్రుమారులు _కాపొడినావు, 

నీక దండనాథపదవీ (పసాదించుచున్నాము. ముందుకూడ నీ యోగ్యత 

(పకటించుకొనవలెను.” 

అని రాజరాజువాక్యములు వినబడెను. వెంటనే గండాచార్యుడు 

అక్ఞాష్కతము (నాసి, రాజము[ద్రిక వేయించి రాజరాజుపీఠిక ముందుంచను, 

అదీ రాజరాజనరేందుడు స స్వహ స్త సములతో (పసాడింసగా రాజమయ్య 

వంగి “మహాపసాదిమని యందుకొని సృత్రము రెండుకనుల కద్దుకొని 

రాజరొజుక్ష నమస్కరించెను, రాజాజ్ఞతో నతనికి దండనాథలాంఛన మగు 

ససిషతము (ప్రసాడింపగా నదియు రేండు చేతులతో నందుకొని . కన్నుల 
కద్దుకొని యది చేతుల నుంచుకొని “ఇది సర్వలోకొశ్రయ (శ్రీ రాజ 
రాజి విష్ణువర్ణనుల సేవయం దుపయోగింతు” నని (పమాణము న సెను, 

సురల రాజరాజువాక్కులు వినబడెను: 

“కామరాజుప్పత్రా, నీవు చేసిన యపరాధములు తీవ్రమైనవి, మాకు 
సీయందున్న వాత్సల్యముచే మా నోటితో శిక్ష విధింసలేకన్నాము. నభ్యు 
లుగా నున్న మంత్రులు, దండనాథుల్కు విద్వాంసులు, నారాయణ 

భట్టారకులు, (ప్రొడ్వివాకులు శిక్ష సూచింసవలెనని మా యాజ్ఞ!" 

అట్లనుచు ఒక్కొక్యరివంక మహారాజు చూచిన్సు, ఎవరును 

మాటాడలేదు. తుదకు (ప్రాడ్వివాకు డిబ్లు వచించెను: 
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దె వాను గ్రహమువలన బాణహతుడై. న ఈ [బ్రాహ్మణుడు జీవించి 

యున్నాడు. కనుక ఇట్టి దోషికి ఎట్టి యా స్తీయ లేకుండజేసి యావ 
జీవము కారాగారములో నుంచునట్లు శిక్ష "విధించుట కేవలము దయ 

చూపుట! ’ 

రాజరాజు ముందు నారాయణభట్టువంక జూచెను. నారాయణభట్టు 

వినయముతో తలవంచి మాటాడలేదు. పిమ్మట దండ నాథులవంక జూచెను. 
వారును మాటాడలేదు, అంతట వజ్జియ(పెగ్గడవంక జూడ నతడును 
మౌనము వహించెను. విద్వాంసులగు నితరసభ్యులును మౌనము వహిం 

చిరి, సభయంతయు మౌనము వహించెను. 

రాజరాజే మరల పలికెను : 

“సభామౌనము ప్రాడ్వివాకుని వాక్యము లమోఘములని నిశ్చ 
యించుదున్నది. కామునికి ఇకముందు ఎట్టి యా స్రియు నుండదు. యావ 

జీవము కొరాగారములో నుండవలెను. ఒక్కొక త్రీ తి ధరించుట కీచ్చిన అను 

జ్జకు భంగముండదు.” 

లేఖకుడగు గండాచార్యుడు వెంటనే పత్రము లిఖించి ప్రొడ్వివాకు 
నికి జూపెను. అంత రాజానుమతితో రాజము(డిక ముదద్రాధికారి దానిపై 
చేసెను. ఇద్దరు రాజభటులు కాముని కిరుుపక్క-లవచ్చి నిలువబడిరి. 

కాముడు వినయముతో చేతులొగ్గి యొక్క వినతి చేసికొనెను : 

“మహోరాజ్కొ ఒక్క మనవికలదు. అనాదిగా కుద్దవిష్ణువర్ధనుల 

కాలమునుండి యిది కల్యాణకట కేశ్వరులకు సామంతరాజ్యము. “నేను 

నిర్దోషిని. తమ తీర్పుపై కంత లేశ్వరులకు పునర్విమర్శనార్థము వినతి 
చేసీకొన ననుజ్ఞ వేడెదను!” 

ఖా నతని సాహసమునకు నివ్వెరపోయెను. అతని సోద 

రులే నిర్వాక్కులైరి. 

రాజరా జాతని తీసికొని పొమ్మని భటులకు సంజ్ఞ చేయుచు ధర్మా 

సనము నుండి యాభ్యంతరమందిరమునకు బోపుచుండేను. శిక్ష తుని 

ముఖము చూచుట సార్వభౌముడు చేయదగని పని! 
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భటు లిద్దకు కాముని రెండుచేతులు పట్టుకొనిరి. అకస్మికావేళ 
ముతో నతడు వారీద్ధర విదలించి (త్రో సివేసెను “వారు మరల పట్టుకొను 
నవకాశమున నతడు “ఇట పక్షపాతముతో కూడిన నిర్ణయమునకు 
నేను బద్దుడను గాను, అధర్మము నన్ను బంధింపలేదు!” అనీ బిగ్గరగా 

నరచుచుతన కనుమతి యిచ్చిన క తతో బలముగా రొమ్ములో పోడుచు 
కొని రాజసభాంతరమున పడిపోయెను. 

డ్రాముని సాహస వచనములక్షను సాహస చేష్టకును సభయంతయు 

జలదరించెను. కాని శిక్షితుని స్థితిగతులు రాజభటులేగాని సభాఛదులు 

(ప్రత్యక్షముగా జోక్యము కలిగించుకొని చూడరాదు. కాముని సోదరులు 

కూడ నతని యొద్దకు బోలేదు; అతని దిలుకరించలేదు; అతని కుపచార 

ములు చేయలేదు. రాజసేవ యెంత కఠినము! రాజభటులే యాతని నావ 

లకుదీసికొని పోయిరి, ' 

నన్నయభట్టారక్షడు (పేమాతిశయముతో నారాయణభట్టుకడకు 
వడివడి వచ్చెను, దగ్గరకు వచ్చినంత నే నన్నయను నారాయణుడు గాఢ 

ముగా కంఠా శ్రేషము చేసికొనెను.. ఇరువురకు కన్ను లార్ధ్ర మయ్యెను, " 

“నారాయణా, నేనుకూడ గుర్తుపట్టి లేక్షండ మారిపోయినా వేమి?” 

. డర డు మ మంతిత్వము చే చేసిన ఫలము” అనుచు తన 

నాసాగము బ౭వంత ముగ పీకి నన్నయచేతి కిద్చెను, ధ్ర క్రములేని యా 

మాంసఖండము చూచి నన్నయ ఏవగించుకొనుచు (క్రింద పారవై చెను, 

ఇంతలో రెండు చెవుల ఖంగములును దక్షిణ గండ భాగమునందలి కండయు 

పీకి యవికూడ నన్నయచేత బెట్టి “నా దే దెహఖండములమీదగూడ ని 
నింత అసహ్యమౌ?” ఆని నారాయణు డ నెను, 

సీర క్రములగు నా కండలుగూడ (క్రింద బారవేయుచు a 
“ఈ నతి ఎక్కడ సంపొదించితివి?” అని యడిగెను, 
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“న శ్రీయా? మం ,తిత్వము వదలిన తర్వాత a వచ్చు 

seis దారిలో దొ దొ దొరికిన దీ నిధి” 

సన్నయ తలయె త్రి నారాయణుని ముఖము తిలకింపగా పూర్వ 

రూపము వచ్చి యుండెను. 

“వేషధారీ!” అని నన్నయ యనుచుండగా వృద్దుడగు భీమనభట్టు 
అక్కడికి వచ్చెను, నన్నయ యతని జూపి “నారాయణా, నీకు దూర 
ముగా నుండమని నాకు _పేమపూర్వకముగా ' నుపదేశించినవా డీ భీమన 
భట్టు, ఇతడు మనకు పూజ్యుడు, నమస్కరింపుము!” అనెను, 

నారాయణుడు (ప్రయత్న పూర్వకముగా చేయి యె త్రి రెండుచేతులు 
కలిపి భీమనకు నమస్కరించెను. 

“ఇదుగో చెట్టనభట్టు, భీమనక్సుమారుడు. ఇతని కవిత్వము మధు 
రమెనది, ఇడు గో పావు భూరి మల్లన, మన కొ _పకోటిలోనివాడు, పొప 

మితనిపె దండయాత్ర చేసితివి చేసుక. ఇతని కవిత్వము శాస్తానుకూల 
ముగా నుండును. గణికమాలో మేటి. ద్రవిడ కర్ణాట భాషలలో గూడ 
(పవీణుడు,” 

నారాయణభట్లు కూడిన కపులనందరను ఆదరదృక్కు లతో గొర 

వముతో దిలకించెను కాముని రక్తము చిందిన యాసభామధ్యమున నా 
కవీశ్వరుల సమావేశ మొక చి(క్రళోభతో వెలుగొందెను. ఆ కవిసమ్మేళ 
నములో కాముని రక్తము మరపు తగిలెను. వారి మనస్సులలో కేవలము 

నారాయణుని గాయమే కలత పరచు చుండెను, వీర్యవంతమగు కాలమున 
దుర్మార్గులు సాహసకృత్యములుచేసి యుత్రమ జనుల మెప్పింపగలరా? 

రాజసూయసభాంతరాళమున శిపపాలుని మస్తకము తెగనేయగా శికుపా 

లుని ముఖ్యబం ధువులుకాక యితరు లది నర ంచిరా? ఆదిరాజనిభుడగు 

రాజరాజు నాస్థానమున దోషిగా నిర్ధారితుడై నహాని చర్య ధీర పురుషులను 
కలంచునా? 

కవులందరు నారాయణుని చుట్టు మూగిరి. అతని [ప్రతిభ నన్నయ 

పూర్వ (పసంగములవలన వారంద రెరిగినదియే. మరియు నామధ్య 
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నమ్మంగమహాదేవి అర్బనసమయమున నాతడు చెప్పిన పద్యములవలన 

నతనికీ ర్తి కవిసండితలోకములో [(పొకిపోయియుండెను. 

“ఇన్నాళ్ళ నాకు చిక్కకుండ దొంగపలె తప్పించుకొంటివి, ఇట్టి 

దొంగపను లెప్పటినుండి నేర్చుకొంటివి?” నన్నయ (ప్రశ్నించెను, 

ఆ మాట లనుచుండగా వజ్జియ(పెగ్గడ వారియొద్దకు వచ్చి, “దొంగ 

సనులేమిటి, కవులకు?" అని చిరునవ్వుతో (ప్రశ్నించెను. 

నారాయణభట్టు నవ్వుచు, “పజ్జియమ౧్యత్రీశ్వరా, నన్నీ నన్నయ 
'దొంగపనులెవ్పటినుండి నేర్చుకొంటో వని యడుగుచున్నాడు. మంత్రి 

పదవి స్వీకరించి నప్పటినుండి యని చెప్పబోపుచుండగా మీరు దయచేసి 
నారు, ఏమి చెప్పుదును?” అనెను. 

ఎన్నడ్రును చిరునవ్వుకంటె నెక్కువ నవ్వని వజ్జియ యా మాట 

లకు కడుపార నవ్వెను. కవులందరు నవ్విరి. 

“కవులై నవారికి మం్యత్రిత్వము శాశ్వతముగా శోభింపనట్లున్న దే!” 
అని వజ్జీమ పల్కునప్పటికి కవు లందరు నారాయ ణభట్టును జూచి 

నవప్విరి, 

ఇంతలో నారాయణభట్టును వజ్జియమందిరమునకు తీసికొని పోవు 

టకు పల్లకీ వచ్చెను, 

“కవులకు కవులను చూసినప్పుడు ఒడలిమీది గాయముల బాధ 

కూడ తెలియనంతటి మైమరపు కలుగును కొబోలును!” అని మరియొక 

మారు వజ్దియ పరిహాసమౌాడెను. కవులందగు నందుకు సమ్మతించిరి, 

వద్జీయ కొనాడు మన స్పెంతయు నుల్లాసముగా నుండెను, 

కవులకడ నారాయణభట్టు సెలవు తీసికొని చీదమార్యాదిపండితు 

లకు నమస్కరించి, వచ్చిన యాపల్లకి యెక్కుచు నన్నయనుగూడ నందే 
రమ్మని పిలిచెను 

ముంచు వణియపల్లకీయు నావెనుక నన్నయ నారాయణు లున్న 

పల్లకీయు రాజమ హం(ది “పరవీథల రాజసభాంగణమునుండి వజిమ 

మందిరమున కేగెను, 
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నన్నయయు నారాయణుడును పల్లకిలో వచ్చుచు దారిలో నెన్ని 

విషయములో (ప్రసంగించిరి, వా రిద్దర ముఖములలో పరస్పరసాన్నిధ్య 

మున నూతన మ ద్యోత మయ్యెను. ద్మీరకాలవియోగానంతరమున 
నొ బాల్యమిత్రులు మరల కలసికొని పొందిన యానందమునకు మేరలేదు. 

వా రిద్దరు నొక్క పల్లకిలో బోవుచుండ నందులో వారు రెండగ్ను 
లవలెను, రెండు దీసశిఖలవలెను వెలుగుచు గానవచ్చిరి. పురాణవిదులక్రు 
వీరు పురాణమునులగు నరనారాయణు లనియు, మహాభారత వే త్తలకు 
వీరు కృష్ణారును అనియు అనిపించిరి. 

యజ్ఞము చేసికొనుటకు వజయ యనుమతింపనందున రాజరాజ 
నరేంద్రుని * కా విషయము మనవి చేసి కొనుటకు సోమభయాజులకు రాజ 

దర్శనము కొలేదు. ఈనాడు విన్నవించుకొనుటకు వారు మరల రాజ 
సభకు వచ్చిరి. కాని చెప్పుకొనుట కవకాశము మరల చిక్కలేదు వారు 

మరల నాలోచించుకొని “ఆనాటి ఉదయమున పజ్జియ ననికొందరలో 

నట్టు మాటాడి యుండును. ఇప్పుడు చెప్పుకొంద” "మని యాలోచించి 

వద్జీయమం దిరవ మునొద్దకు వచ్చి వేచియుండిరి. కాని వజ్జియ వారిని చూచి 
నంతనే భటులచే దర్శోనమునకు వీలులేదని చెప్పించి పంపిచే సెను, 

ద్రాష్టవేణీనది సమ్ముద పరిష్వంగమునకు బహుజబాహువులు చాచి 

నది. అందొక బాహువు దక్షీణముఖముగా నున్నది, 

ఆ పాయకు పశ్చిమతీరమునకు సమీపభూమిలో కొందరు (వేతలు 

నివసించుచుండిరి. కలిదిండియొద ఇప్పటి ౩ దేండ (క్రిందట గొప్ప 
(౧ జూం య 

యుద్ధము జరిగినది. 

గంగై కొండ మధురాంతక రాజేం(ద్రచోడభూపాలుడు రాజరాజ 

నరేంద్రుని మేనమామయు మామయు నై యుండెను. అతని మహాదండ 

పతి రాజరాజ(దిహ్ము మహారాజుకీ ర్తి దిగంతవి,శ్రావ్యము. రాజరాజుమాతు 

లుని ఆదేశము ననుసరించి రాజరాజ్యబహ్మాదండనాధుడు, ఉత్తమళోడ 



168 నారాయణ భట్టు 

చ్చోడగోను, ఉ త్తమచోడమిలాడు డయ్యాను అను ముగ్గురు చోళసే 
నులు మూ డగ్నులవలె మహాసై న్యముతో నాం(ధ్రదేశ మువచ్చి వ 
(నడ ఏిషయములోని కదిలిండియొద్ద కర్ణాటక నై న్యములకో' తల 
పడిరి. [ద్రమిళపై స్యములకోను, కర్ణాటక పై న్య ములకును పరస్పర పతి 

ఘట్టన ఫీకరమగు మహారణ మయ్యేను. దు ముష్టాముష్టి, కేశా కేశి, 
దండాదండి, కుంతాకుంతి పరస్పరము ఆయోధనము జరిగెను. - ధాను 
ష్కల బాణపాకములచే నుభయ'సె సైన్యముల పలువురు భటులు వీరన్వర్షము 

నొందీరీ, ఆ యుద్ధము కాలనళమున సమయుద్ధ మయ్యెను, అటు కర్ణాటక 

దండనాధులును ఇటు |ద్రమిశ దండనాధులును రణభూమిని (ప్రాణములు 

పదలిరి, అచట అనతి కాలమున రాజరొజన రేం(ద్రుడు డమిళ దండనా 

ధుల పేర శివాయతనములు నిలిపి మధురాంతక నల్లూర్ముగామము ప్రతి 
ప్పించెను, 

కర్ణాటక సై న్యము చెల్లా చెదరయ్యెను. ఆ సెన్యము వెంటవచ్చిన 

(వేళలు చేదరిపోక మిగిలియన్న గోధనమును కృష్ణ వేణీనది దాటించి 
తృణ జలసమృద్దిగల తావుల సంచరించుచు తుదకు ఒకచోట చిట్టడవి బాగు 
చేసికొని. కుటీరములు నిర్మించుకొనిరి. అది (వేవల్లే య మ్యెను, 

[ 

సోమిదేవిని కుపమను పిశాచపేషములతో నెత్తుకొనిపోయిన 

దొంగలు దొంగల మ,ర్రికి రమారమి మూడు [కోశముల దూరమున గల 

(పల్లె కారాత్రియే బహు వేగమున జేర్చి యందొక యింట దాచిరి.అస్ప 
టికే స్మృతివచ్చిన వారికి (తావుటకు మంచి గోక్షీర మిచ్చిరి. 

. వారినట్లు చేర్చినది పథువులళాలలోనికి. మరునటి దినమున ఉద 

యమున్సండియు వారికి వంటకమునకు మృణ్మయప్యాత్రలు అహారపదార్థ 
ములును ఇచ్చిరి. ఆ సల్లెైలోని స్రీ పురుమ లెవ్వరు వారితో నేమియు 
మాటాడరు. కొని ర్మాతింబవళ్ళును ఎక్కడికి బోకుండ సందరు కాపుగా 

నుండిరి, ఆ పల్లెసుండి వారు తప్పించుకొన యత్నించుచున్నట్లు వారికి 

దోచినప్పుడు కకిసషుడ (ప్రవ ర్హించుచుండితి, కాని ఇతర సమయములలో 
వారీ కెటి యొ క్తీడియ లేషండెను, 
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తమ్ము నెందుల కా (వేసల్లెకు వారు శెచ్చిరో తెలిసికొనుట కెంత 
(పయత్నించినను సోమి దేవికి సాధ్యపడలేదు. ధనాశ కల చోరులుగా వీరు 

కనిపింపలేదు. వారికున్న స్వల్పాభరణములు ముట్టుకొనలేదు, వెనుక 
వచ్చుచుండిసవారి వ స్తుసామ్మాగ్రిని హరించినట్లు తోచదు. ఇంతదూర 
ముస కాని దేశమున తమకు (శతువులుందురా:..ఏ ననదేవత కై నను 

తమ్ముబలి యాయవలెనని వీరి యుద్దేశమా? 

ఆ యూహ కనుగుణముగా నా పల్లెలో నప్పుడు జాతరయొకటి 

సాగుచుండెను, పల్లెకు కొంచెము దూరముగా దక్షిణమున నొక “పురము” 

నిర్మించిరి, ఆపు రము” పటకుటీరము నసుకరించును, దానిపై శిఖరము 
వలె నొకయి త్రడికుంభముకలదు. ఆ'పురముని స్రీ లుండరు. (పేపళ్లె 
లోని లేక అందరు నచటకొలుపుకు చేరుచుండిరి. 

కొలుపు కచ్చట నొక ఘటము పెట్టి దాని నొ (వేపళ్లచుట్టును 

ముఖరములగు బహువాద్యములతో నూశేగుచుచుండిరి. ఈ ఊరేగింపు 

పగలు మూడు వేళలను అర్ధరాత్రమన నొకసారియు జరుగుచుండెను. 

ఒక రాత్రి మహిషబలి యిచ్చుట చూ.నదాది సోమిదేవికి భయ 
మెక్కువమ్యెను. ఈ పల్లెకు వచ్చువా రితరు లెవరు గనిసింపలేదు. 
మారుమూల సల్లెగా కని పించెను. ఆదియు చి చిట్టడవిమధ్యమం దున్నందున 

నటువచ్చు నితరమనుమ్మ్యల జాడయే లేదు. అర్ధరాతత్రముల దూరముల 

నొక్కాక్కనారి సము[ద ఘూషవలె శబ్దము వినబడుచుండెను. ఆ సముద్ర 

"ఘోష చుట్టుపక్క లనున్న తాటితో పీలలో దూరి యందుండి (పసరిం 

చుచు మరింత ఉడ్వేగము కలిగించుచుండెను. 

ఇట్లుండగా నొకనాడు దూరమున సోమిదేవిచే బహుమతినొందిన 

గంగిరెద్దుల వాస కనిపించెను. సోమిదేవి [ప్రాణములు లేచివచ్చెను. ఆమె 

యతని బిలువగా రాలేదు. అంతట నామెయే గం పెడాశతో నతనియొద్దకు 

బోయి పలుకరించను. కొని యత డామె నెన్నడు జూడనివానివలె 

(పత్యు త్రరమిచ్చెను తానె పొరబడితినని సోమిదేవి యనుమానించెను, 
కాని కుపమయు నచటచేరి “మాట్లాడ వేమి! మా పట్టుశాటీలు ఇంతలో 

22 
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మరచిపోయినావా?” అనీ అడిగనది, దానికిని అతడు మాటాడక 

ముగా చూచుచు నొవలకు బోయెను, 

సోమి దేవికి దిగులు హెచ్చెను. ధనదు[పోలులో నుదయమున 
కనపడి, సాయంత్రము భట్టిప్రోలులో మరల నెదురై నాడు వీడు, ఆ 

సిమ్మట రెండుమూడు గడియలకే యీ దొంగ లెత్తుకొని వచ్చిరి. వీడు. 
పలుకరించిన మాటాడడు, వీరి యుదేశము బాగుగాలేదు. “కుపమిను 

తలచుకొని యామెప కడుపులో కెలికీనట్లు బాధ  కలుగసాగెను, ఈ 

యాపదలనుండి గె ర్ యెప్పుడు? 'ఇంత తొందరపడి సార్ధముతో 
(ప్రమాణ మెందుకు చేసితిని? 

ఆమె యిట్లు దిగులు పడుచున్నను కుపమ కేమియు తెలియనీయ 

కుండెను కృసమ చురుకైన పిల్ల. సంస్కృతళ్లోకములు, తెలుగు పద్య 
ములు, కన్నడ సద్యములు (శ్రావ్యముగా చదువును. కంఠము (శావ్యమైనది. 

hn పాటలు పాడగలదు. ఆ (వేతలు కర్ణాటకము ఆంధ్రము 

సగము సగము కలసిన భాషలో మాటాడుచు నట్టి పాటలనే పాడుకొను 

చుంగిరి, అట్టిపాట నొక్కసారి విన్నంతనే వారి యాసతో (గహించి 

వారి యెదుట తన మధురకంఠముతో కుపమ తిరిగి యవి పాడుచుండెను. 
నిర్భయముగా (ప్రతివారిని బలుకరించును, ఈ విథముగా నామె గోపస్తీల 
యాదరము సంవౌదించెను. 

అందులో దుగ్గవ్వయను నలుబదియేండ్ల గోపిక యొకతె కుపమను 
విశేషముగా (పేమింనసాగెను, దుగ్గ వ్వకు అడే యీడుగల కమా ల్తె 

ఒక. సంవత్సరము [క్రిందట జనిపోయె నట. మరి దానికి పిల్లలు తేరు, 

కుపమను చూచినప్పటి నుండియు దానికి పోయిన కూతురు జ్ఞ పికి 

వచ్చును. వచ్చి, “ఈ విధముగా పిలుచునది,__ ఈ విధముగా నడుగు 
నది, ఈ విధముగా మాట్లాడునది__ యని చెప్పును. దుగ్గవ్వ తన 
కూత్తురుచేష్టలు చెప్పినవిధము అనుకరించుచు కుపమ దుగ్గవ్వను పిలువ 

సాగినది; వటిక్రరింళపోగవది. ఆ మాటలు విని దుగ్గవ్వ బావురుమ ని 

యొకొ్మకగ- మౌ రేడ్చును, 
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ఈ విధముగా దినములు గడచిపోవుచుండెను. [కొత్త మనుష్యు 
లెవరును కనుపింపరు, ఇది ఆరణ్యమా? ద్వీసమా? మరియొక లోకమా? 

(వేపల్లెలో జాతరయైపోయినది. వెంటనే వీరు (ప్రాణములు 
తీయుదు రను భయము పోయినది. సంవత్సరమునుండి దక్షిణదేశ 

మంతయు తిరిగి తిరిగి వచ్చిన పిమ్మట నిక్కడి జీవనము శాంతముగా 
నుండెను. భోజనాద్యవసరములకు లోపములేదు, ఆవుపాలు పెరుగు, 

నెయ్యి కొదువలేదు. మరొక (ప్రవంచమున నున్న బ్లు సుఖముగనే 

యున్నది. 

మోటుపల్లికి రావలసియుండిన పొన్న ఏ మైనాశు? సార్థములో 

తమతో వచ్చుచు గదా (పహారములకు పడిపోయిన పరిచారకు లేమైరి? 
వెంటవచ్చుచున్న కంచర మే మైనది? (శ్రీ నారాయణభట్టారకు లెందు 
న్నారు? క్షేమముగా నున్నారా? న. మిచ్చట నున్నట్లు వారికీ తెలియు 

జుట్టు ? మా కిచ్చటనుండి మోక్ష మెన్నటికై న నున్నదా? మోక్షోపాయ 

మేమి? మేము చిరకాలమునుండి యుపొసించిన దుర్గాదేవి కటాక్ష 
మెప్పుడు (ప్రసరించును? 

“దుర్గ, స్మృతా హరసి భీతి మశేషజంతో 2!” 

28 
ద్రాజమ హేం(దపురములో సందడి కొంత తగ్గినది, (కీడా ద్వీప 

ములో వినోదములు చాలించి వారిముదినములై నది. 'కోటగుమ్మమునొద్ద 

సంత సన్నగిలిపోయినది. వ ర్రకలు పలువురు సలాంతరములకు 

పోయిరి క్రీడాగతులై. న సామంతదండనాధులును స్వస్థలములకు రాజాను 

మతితో చేరుకొనుచుండీరి, 

అనాటి మధ్యాహ్నమున నమ్మంగమహాదేవి యంతఃపురమున 
చతురంగ క్రీడ జరుగుచుండెను. మహాదేవి కా (క్రీడా యభిమానపాత్రమై 
నది, రాజరాజనరేంద్రుని కది చిర కొలాభ్య సము, అంతఃపురమున మహో 

రాజుతో మహారాణి చతురంగ మాడునప్పడు దాని తిలకించుటకు పూజ్యు 

లకును, ఇప్పులకును అఆహ్వానములు పంపుట యాచారము. ఈ క్రీడ తెలి 
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సినవారితో నాడుట యానందకరము. అట్టి యాహ్వానము లందినవారు 
రాజాదరపాతు లై రని నిశ్చయం పవచ్చును. 

వజియపెగడకును, నృ పకామదండనాధునపును ఆహ్వాన మంప్పట 

సర్వ సాధారణము. ఈ నా డా యాట తీలకీంచుటకు యువరాజరాజేం(ద 

దేవునకును, ఆతని వయస్యులగు కరుణాకరితొండమానుడు జయంగొండ 

రులకును ఆహ్వానములు వవ్చను వజ్జ్లియతోపాటు నారాయణభట్టునకును 
ఆహ్వానము వచ్చెను. ఎన్నడు నన్నయభట్టారకు నా (కీడకు పిలుచు నాచా 

రము లేదు ఈనాడుమాత మాతనికి గూడ నాహ్వానము వచ్చినది. 

ఈ క్రీడాహ్వానము కి కొంత గోపష్య ముగా జరుపును. (పేకకులుగా 

వెళ్ళి వచ్చినవా రా |క్రీడావిశేషము లీతరు లెవరితో ముచ్చటింపరు. అట్లు 
గాక పొరపాటున ముచ్చటించినచో మరల జన్మలో నట్టి యాహ్వానము 
రాదు, 

ఆ చతురంగ (క్రీడకు బహువిశాలమగు మందిరము నిర్దిషమె 

యున్నది, ఆ మందిరములో మధ్యభాగమున నా (క్రీడ జరుగును. అకడ 
సమా విష్ణు లగునది యల్పసంక్యాకులే. ఆ కొద్దిమందికి " నంత విశాల 
భవన మేంద.కో కారణ మవగతము కొదు ఆ "శాలలో శే ఎవకులు గూడ 

నిరంతర ముండరు, ఉపదారాదులకు ఘాంటావాదము విని దూరమునుండి 

వారు రావలసినదే, ఆ మందిరమున వాయు సంచారమునకో సేవకులు 
వాయుచాలనికములను ఆవలనుండి సూత్రములతో నిరంతరము లాగుచుం 
దురు, పానీయములు ఫలాదులు, తాంబూలకరండాదులు సమ సము 
నందుబాటులో ముందుగనే అమర్చబడి రబుఠిడను, వై 

అ మందిర మధ్యభాగమున విశాలమగు ఫలకము పై పటికపురా 

లతో తెలుప్ప గళ్ళు అమర్చబడినవి, ఒకటి పద్మ రాగమణిబలము, రెండ 

వది ఇం్మదనీల బలము, అమ్మంగదేవి యధాప్రకారము పద్మరాగబలము 

(గ్రహించెను. రాజరాజు ఇందనీల బలము తీసికొనెను, 

చతురంగము తొందర లేక దినములు మాసములు పర్యంతము 

కూడ నాడుట (కొత్త తకాదు. కొని ఈ దినమునమా[త్రము కాలవ్యవధి 



నారాయణ భటు 178 

యేర్చరచిరి. ఎత్తుకు నెత్తుకు మధ్య నెక్కువ కాలవ్యవధి యీయరు. 
ఐదుఘటికలలో "క్రీడ తుదముట్టనిచో సమాను లె నట్టు! 

యువాజు ఆనా డంతయో ఉబిలాటముకో నా క్రీడ తిఅకీంచు 

టకు వచ్చెను. అతడును అతని వయస్యులును శీ ఘ్రసమా పికపాయములే 
ఆలోచీంచుచు నా భవనమున కకరుదెంచిరి, నన్నయకు రాజదంపతుల 

బుద్దిసూక్మత గమనింసవలెనను కుతూహలమై కొని యాటలో. పాల్గొను 

నుద్దేక మేమియు లేదు, నారాయణభట్టు ఏ మాలోచించుచుండెనో ఫవరి 

కినిదెలియదు. 

(క్రీడకు ముందు అమ్మంగదేవి తనకు సహాయులనుగా ఆ గిన 
మున యువరాజును అశని యిద్దరు దాకీణాత్య మితులను కోరుకొనెను, 

రాజరాజు చిరునవ్వున వ్యాను, 

“రాణికి చోళాభిమానము చతురంగములో కూడా పోలేదు.” రాజ 

రాజు మాటలకు అమ్మంగదేవి ముఖమంతయు సిగ్గుతో న్మెరవారెను. 
“యువరాజుగూడ చోళుడేనా మహారాజా?” అని యామె చిరున 

వ్వుతో (ప్రశ్నించెను, 
రాజరాజు ; కొదు, కాని నీవు చాళుక్యులనుగూడ చోళులనుగా 

మార్చి వేయుచున్నావు. 
వజ్జియ : ఈ కరుణాక్రరతొండమానుని రాద సల్నాటి 

పల్ల వలే, ఇకడును తెలుగువాడు గాని దాక్షీకా త్యుడు కాడు.” 

; ఈ దినమున మాధ్యస్థ్యము వహించుటకు కుంతలదేళా 
గతులై న reg నర్థింతును, 

“కీడలో నె ట్రండునోగాని ముందుగా సీనాడు మాటలతో రాణి 

రాజరాజును బంధించుచున్నది, "అని రాజరాజు చిరునవ్వుతో పలికెను. 

రాణి : మహారాజా! పూజ్యాలగు వజ్జియ నృపకాయులు, నన్నయ 

భట్టారకులు మీపక్షమున నుండ మీకేమి వింత స్వామీ? 
నృపకామ : “మహాదేవులు చక్కగా సెలవిచ్చినారు. మేము 

నృద్దులము గనుక పూజ్యులము; ఆటలో నేర్చు పూజ్యము!” అందరు నా 
మాటలకు ఆనందముతో నవ్విరి. 
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నారాయణభట్టు మాధ్యస్ట్యృపీఠ , మధిపసించి శ్రీ మహాగణాధిపతి 

స్మరణము సక్ [క్రీడ పారంభమునకు అనుజ్ఞయిచ్చెను, (ప్రశ్న వేయగా 

ముందు బలము కదుల్చుట మహారాణివంతుకు వచ్చెను. 

అమ్మ౦గదేవి యాటలో చురుకుదనము గలదు. రాజరాజు నెత్తులు 

దూరాలోచన కలవి. ఆందువలన ముందు ముందు సామాన్యముగా 

అమ్మంగదేవి గెలుచునట్లు చూచువారికీ కనుపించును. కాని తరుచుగా 
తుదకు రాజరాజే నెగ్గుచుండును. ఈ దినమున నమ్మంగమహాదేవి తనకు 

సహాయులనుగా అనుభవములేని యువకులను కోరుకున్నందున రాజరాజు 
కొంత నిర ర త్యముగా నాడ సొగెను. రాజపక్షమున నున్న వజ్జియయు ,న్ఫప 

కాముడును కొంతదూరమున నుండి యేకాంకమున శేదియో జ మాట్లాడుకొను 

చుండిరి. వారిదృష్టి యాటమీద నున్న స్ కనిపింపదు. ఓక్క. “నన్నయ 

భట్టారకు డే మౌనముగా నా యాట గమేనించుచుండెను. 

కాలవ్యవధి స్వల్పమైన నందున నానాడు మహారాణి యాట అద్భుత 

ముగా సాగుచుండెను. దానికి తోడు యువరాజును, అతని దాక్షి ణాత్యమ్మిత్రు 
లును [క్రొత్తగా కొంచీవట్టణ ములోని యాటగాండ్ల ఎత్తులు సూచించి 

యామెకు సర్యవిధముల సహాయము చేయుచుండిరి. 

రాజరాజు కంత తొందరగా నాడు న్యాసములేదు. దానికితోడు, 
ముందు కొంత యాత్మ విశ్వాసమువల్ల న్యశద్దగా నాడి యొక బంటును, 

రథమును గోలోయెను. గుర్రములకు ముందుకు పోవుట కవకాళశము 
లేకుండెను. ఆమ్మంగదేవి యశ్వములు ఫలకమంతటను స్వేచ్చా విహార 

ముచేయుచుండెను. ఆయిరుకులో నుండి తప్పించుకొను నాలోచనలోనుండు 
నంతలోనే ఎత్తు వేయవలసి. రాగా ఏదో ఆట ఆడవలసివచ్చుచుండెను, 

నజ్జియ  (పెగ్గడ ఆ యాట తిలకిండుచున్న స్టే లేదు. కౌని అక్రస్మా 

త్తు గా కలవరించుచున్న వానివలె నాతని కంఠము విననయ్యెను, “రాజ్మా 

కోట్లల్లో వెంటనే (పవేశింపనిచో మహోరాణులు శీ ఘముగా నెగ్గిపోయె 

దరు; * 

“మాతో |కీడాలో గూడ రాజర్రాజులకు పరాజయము రానీయరు 
కాబోలును (పెగ్గడలు”అని మహారాణీ పలికెను, 
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రాజరాజు తన రాజును వెంటనే కోటలో (ప్రవేశ పెశ్చైను. దానితో 

నమ్మంగ దేవి యెత్తుగడ లన్నియు నప్పటికి వ్యర్గముల్రై సోయను, 

“కల్తీ, కోట భేదించుటలో ముకక a పుణ్యము చూడనలెనని 

నా కోరీక అని వజియ నివేదింపగా నుభయపక్షములవారు సంతోషించిరి. 

“పుత్రా దిచ్చే త్పనాజయమి!” అన్నాడూ నారాయ అభట్లు, 

అంతట మరియొక విధమున రాజరాజసేరేంద్రునిరాజు కోటమీదికి 

అమ్మంగదేవి బలములు మరళలెను. మరల రాణిబలములే రాజరాజుబలము 

లకంటె ముందు నడచుచుండెను, రాజరాజు బలహీ నస్టానము లన్నియు 

బలపరచుకొను చుండెను, మహారాణి రెండు బంట్లకు రాజరాజుగ్నుర్రము 

నొకదానిని ఆహుతి చేసికొనెను. అమ్మంగదేవి వదలక రాజరాజు బిల 

హీనస్థానములమీదికి దృష్టి నిలిపి బలము నకిపించుచుండెను. 

ఇట్టి సమయమున యువరాజు ఒకటి రెండెతులు తల్లికి సూచిం 

చెను, అవి స్పష్టముగా వర్ణములు గా కను ఏవడుచుండెను, అయినను కుమా 

రునిపై నభిమానమున మహాదేవి యా సూచన లంగీకరించి కదల్చెను. 
రాజరాజుకు ఆటలో కూడ న్యర్గప్రయత్నము లిష్టము లేదు. ఆత 

-డందుచే కుమారునివంక ననా దరదృష్టి సరపెను. యువరా జటు చూడక 
మోము వాల్సెను, నారాయణభట్టుమ త్రము చిరునవ్వు నవ్వుకొ నెను, 

అంతలో వజియస్వరము విననయ్యెను, 

“రాజా మీ బలమైన వై పునకు మహారాణిబలములు సాగినవి. 
ఆ కోట వెంటనే వదలవళ!” 

అది విని రాజరా జొక్కసాొరిగా నా వె వై పుచూచెను, అంతవరకు 

తాను యువరాజు వ్యర్థముగా టా డనుకొనిన ఎత్తులే తన కోటను 

భేడించుటకు సిద్దముగా నున్నపని రాజరాజు గు రించెను, కుమారుని 
(వతీభకు ఆనందము పట్ట లేక యీోదరముతో మెచ్చుకొనుచు దడీణ 

పా స్తముతో యువరాజా భుజము స్పృశించెను. యువరాజు వినయముతో 

తలవంచుకొని పితృపాదుల హస్తస్పర్శ యాశీర్వచనముగా (గ్రహించి 

పులకరించెను. 

“పెగ్గడల కన్ని కచ్ళున్నవి?” అని రాణి యనెను, 
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“సహ్మస శరా కీరా పురుషఃసహ్మస్రాక్ష్ సృహ స్రపాక్ 1”అని నారాయణ 

భట్టు అందుకొ నెను. 

రాజరాజు రాజును బలహీనస్టానములలోనికి తప్పించి ఆ మార్గ 
మున నెట్లో మరియొక కోటలో నికి " చేరక్చెను. కొని ఈ సమయమున 
నెంతో సహాయము చేయుచున్న రాజరాజగజమును మహారాణి యేనుగు 
నిచ్చి తీసివేసెను. బలమున సమనష్టమైనను రాజరాజురాజుకు స్టాన 
బలము దానితో మరింత తగ్గెను, 

ఈ విధముగా దెబ్బమీద చెబ్బ తిని రాజరాజు బలము క్షీణింప 

సాగెను. ఐనను రాజరాజు ధైర్యము వదలక జాగరూకతతో నాడుచు 
నిలువదాక్కుకొను చుండెను. ఈ విధముగా ఎప్పటికప్పుడు రొజరాజు 

రొజు కట్టిపోయిన ప్లే కనిపించుచు నెట్లో తప్పించుకొనుచుండెను. 

ఇంతలో నై దు గడియలు సమా ప్రమయ్యొను. మధ్యస్థుడగు 

నారాయణభట్టు చిరుసవ్వ నవ్వుచు తప్పనిసరిగా ఆట సమమని “తీర్పు 

చెప్పెను. 

“దైగ్గడలబుద్ధి రాజరాజులను "బయట పడవేసినది ఈనాడు.” 

అను మహారాణి షూ దతక అందరు ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుకొనిరి, 

29 
వారంతట నొక్కీంత విశ్రాంతి తీసికొనిరి, 

ఆ పిమ్మట మరియొక విధమగు చతురంగ్మక్రీడ (ప్రారంభించెను. 
నృపకామ దండనాధులముందు పెద్ద పట మొకటి వజ్జియ పెగ్గడ యుం 

చెను, అందులో నదులు పట్టణములు పర్వతములు “ఆరణ్యములు రాజ 

మార్గములు గు ర్రింపబడి యున్నవి. మరియొక పటములో నొక స్ట 

జలదుర్గము' చిత్రించి యున్నది, అందలి గోడలు గవనులు డిడ్డు ద్వార 
ములు ఈగ డ్త స్వరము స్పష్టముగా తెలియ నగును. అవిటేగాక మరి 

కొన్ని పదము హక నతని యెదుట నుంచిరి, దండనాధు 

డవియన్నియు జాగరూకుడై కొంత సేపు పరిశీలించె 
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వజ్జియ యంతట యువరాజును అతని చోళమిత్రులను పలుక 

రించను. 

“యువరాజా మీరు యా శ్రాసన్నా హ మాలోచించినారా?” 

“చిన్నవారము, మాకు తోచినంతవరకు ఏకదీక్షగా ర్యాతింబవథ్ళ 
సీ మూడ్రు దినములు నాలోచించినాము. మౌ ఊహాలకు పెద్దలగు మీరును 

దండనాధులును సార్వభౌములును మాళ్ళరేవులును అమ్మతించినచో 

మేము కృతార్త రులము"” అని యువరాజు (పత్యు త్తరమిచ్చెను. 

అంత వజియ కోరగా యువరాజు నృపకామడండనాధునికి సేనల 

నేవియెట్లు నడప దలచినదియు, ఏ బల మెక్కడ నుంచునదియు, నదులు 
వాగులు "ఎట్లు తరించునదియు పర్వత ములు నరణ్యములు ఎట్లు దాట 

దలచినదియు విశదీకరించెను. 

అందులో వజ్జియ ఏమియు కలిగించుకొనుట లేదు, కాని, 
యామూలాగముగా (శద్దతో నాలకించుచుండెను. (_పశ్నలన్నియు 

నృపకామదండనాధుడే వేయుచుండెను. ఉ త్తరములు యువరాజు చెప్పు 
చుండెను. మధ్య మధ్య కరుణాకర తొండమానునికో యువరాజు సంప్ర 
దించుటయు, నతడు గొన్ని వివరించుటయు జరుగుచుండెను ఏ సందర్భ 

మున నా (పయత్న మునకు అనుకున్న వొనికం పె ఎక్ష-వసాధనాదులు 

కొవలయునని తోచినచో నప్పుడు వానినిసాధించునుపాయములు మాత్రము 
వజ్జియ నడుగుచు తెలిసికొనుచుండిరి. 

మధ్యమధ్య దండనాధుని (ప్రశ్నల కుత్రర మిచ్చుట యువరాజు 

కును అతని మిత్రయుగమునకును కష్టకరముగా నుండెను. అట్టియెడ 

వారెల్ల రాలోచించి యెల్లో తుదకు సమాధాన మిచ్చుచుండిరి. 

అర్హరా[త్రమువరకు నాలోచనలు సాగినతర్వాత తుదకు నృపకా 

ముడిటు వచించెను. 
ae) 

“మహారాజా! యువరాజును మితులును సమర్థులు. వారిమీద నీ 

భార ముంచవచ్చును. వారి యూహలు స్వతంత్ర మెనవి, ఈ యూహలు 

28) 
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సాకు చిన్నప్పుడు తోచియన్నచో నేను పరాజయము పొందిన యుద్ద 

ములు కొన్ని మరొక విధముగా పరిణమిం£ యుండును.” 

ఆ మాటలు విని రాజరాజు కుమారునివలక సాద “దృష్టులు భ్ 

పెను, అమ్మంగదేవి కుమారుని |సతీభ విని గర్వముతో కూడిన యానం 

దముకో పొంగిపోయెను. 

“ధన్యుడనై తిని దండనాథా!” యనుచు యువరాజు గౌరవముతో 

సృపకామ దండనాధుని పొడములంటి వంగి నమస్కరించెసు. ఆతని 

నినయముమూచి రాజరాజు మరియు సంతోషపరవజశ డయ్యెను. 

“యువరా జీ [ప్రయత్నములో నిశ్చయముగా జయశాలిమై తీరును; 

ఐనను ఊహించిన విదముగా పనులన్నియు నొచరణలో జరుగవు. అందు 

వలన జాగ త్త కొరకు యువరాజుకు మంత్ర ముపదేశించుచుండుటకు 
అనుభవము కల నృద్దునొకని తోడుపంపుట (శేయస్కరము” అని నృప 

కాముడు నిశ్చయించెమ్, 

“అందుకు మీకంటే నర్లు లెవరు?”అనెను రాజరాజు, 

“మహారాజా, ఇందులో దండనాధులను (శమ పెట్టరాదు, యువ 

రాజుకు యుద్ధానుభవము కలుగవలె నన్న నట్లు కాదు. నృపకాములే 
వెంట నున్నచో భారమంతయు వారిమీదనే యుండును. వా రందువలన 

వెంటనుండరాదు,”"అని వణ్ణియ చెప్పెను, 
రొజరాజు ; అట్టిచో యువరాజును కవచమువలె కాపొడగలవా 

రింక నెవరున్నారు? ' 

వజ్జియ : అదే మన మాలోచింపవలసిసది, నారాయణభట్టును 

తోడ్డుగా నేంపిన నెట్టుండునా యని యాలోచించుచున్నాను, 

రాజరాజు వారాయతతలైనతల కనుభవము లేనిచో పెగ్గడలు 
ఆలోచింపరు, వజ్జియ ఊహ దివ్యముగా నున్నది... భట్టారకొ, మీభుజము 

మీది గాయ మెట్టుస్న్ది? 

"నారా: తమ దయవల్ల చాలవరకు నయ మైన ప్లైః 

వజియ : ఇందులో. నన్న యభట్టారకులతో గూడ నాలోచింస 

దలచినాను. నీ యభిప్రాయ 'మేమి భట్టారక? 
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నన్న యకేమి చెప్పుటకును తోచలేదు, “యుద్దవ్యవహారములు నా 
కేమి తెలియును? ఇందులో నే నేమి చెస్సగలను, యా(శ్రాలగ్నమునిర్హ 

యము తప్ప?" అని యడిగెను. 

నారాయణుని నమ్మకమునుగూర్చి వజ్జియ నన్నయ నడుగుచున్నా 

డని నన్నయ (గహింపలేకపోయెను. అది “గ్రహించిన నారాయణునికి 
చిరునవ్వు వచ్చెను. 

అంతట నృపకొముడు నారాయణభట్టు పూర్వానుభనమును గూర్చి 

(పశ్నలు వేయజొచ్చెను. ఆశని యు త్రరములవలన నతని యనుభవ 
మహారమునీ విస్పష్ట మయ్యెను. 

పజ్లియ నొారాయణభట్టు నిట్లడిగెను ; “ఇంళవరకును మీరు మా 

యాలోచనట వినియంటిరిగదా! అందులో నింకను లోపము లేవే నున్న 
నెరిగింస గోరదము; చెప్పగలరా?” 

ప. కొంత పే పాలోచించను. 

“అంతయు బాగుగనే యున్నది, కాని యిందుకు నాకొక పెద్ద 
యాస శీ పొడగట్టుచున్న ది (భమరకోట్యాధిపతి యగు మధువాంతక 

దేవుడు రహస్యముగా చేసిన (పతిజ్ఞపై నీయాత్రయంతయు. నాథారపడి 
యున్నది. ఏ ఏ కారణముచేనై న నతని సహాయము లభింపనిచో మన సె పైన్య 

మేమి కావలెను?” 

యువరాజును చోళమి(తులును has నృ పకాముడ్నును వల్లి 

యయు నొకరి ముఖము లొకరు చూచుకొనిరి. “ఆ బాల్యమ్మితులగు స్రీ 
యిద్దరు భట్టారకుల చేతులలో నున్న దీ నిశ్చయము” అని వజ్జియ వచిం 
చెను. 

అంతట సన్నయ యిట్లు పలికెను: “నారాయణభ ట్లు నొకు 
చిన్నత నమునుండి యిష్టమి(తుడే కొక యొకీంత పూజ్యుడుగాగూడ 
నుండెను. అతనిపై భారము వేసినచో తనళ కక మించిన కొర్యము సాధిం 
చుటకు పూనుకొనడు - 

"అబనచో వ్వాసప్రో క్రమైన'పే” యనుచు వజ్జీయ నారాయణ భట్టు 
చెప్పిన చిక్కు. విప్పమని యువరాజును కోరెను, 
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“అట్టి సందర్భములో మరియొక పై న్యముకూడ సహాయముగా 

వచ్చుటకు సిద్దముగా నుండవలెను. అటెనను చక్రకోట్యము వెంటనే 
స్వాధీనముకాదు. మరియొక సంవత్సరమైన నా నాగవలసియుండును.” అని 

వెంటనే యువరాజు చెప్పెను. 

అంతట వజ్జియ యాచిక్కు తటస్టింపదని చెప్పుచు నై నెనను తట 

స్టించినచో సిద్ధముగానుండు బలముసంగతియు, నది యెప్పుడెక్క్-డ నుండ 
గలదో ఇకా దికమును వివరించి తెలిపెను. దానితో యువరాజేం(ద్ర దేవు 
డును నతని చోళ మితులును తృ ప్రిపడిరి, 

వజ్జియ నృపకొలముబు సూచింపగ్గా రాజరాజు నారాయణభట్టును 

యువరాజు చేయనున్న చట దండయా(త్రకు అతని వెంటినుండి 
మం|(తిత్యము నిర్వహింపగోరెను . నారాయణభట్టు ఆ౦గీకరించెను. యువ 

రాజు (పథమదండ యాత్ర యద్భృుతవిధముగా జయ్యప్రదము కానున్నది 

దానికి వెంటనుండి యశస్సు సంపాదించుకొనుట కభ్యంతర మేమి?" 

అనెను. 

సన్న యభట్లారకు డా యాశ్రాప్రస్థానము నాశీర్వదించెను. 

వజ్జియ యువరాజుతో నిట్లు చెప్పెను: “ర్య యాత్ర శ ఘఫలో 

న్ముఖ మగుటకు సమ స్మ ప్రయత్న ములును చేయుదుము, వైశాఖ శుద్ద 
పూర్తిమ లోపల నెంత ముందుగా నీవు చక్రకోట్యము సట్టుకున్ననంతవిశే 

షము ధారావర్గుడు సామాన్యుడు కొడు. అతని చారులు రాజమహేంద్ర 

వరమున చిక్కులు 'పెంచుచున్నారు వైశాఖపూర్ణిమకు మా కందరకు 

నిచ్చట చేతినిండ పనియుండును, మామీదనే మీరు పూ ర్సిగ నాధారపడ 

రాదు. 

“చం దాడిత్యదండ నాథుడు విశ్వాసపాత్రుడు, సమర్దుడు, అతని 
యాధిపత్యమున కస 'లిన్సటిశే గూఢముగా చౌలదూర మేగీనవి, ఇస్పు 

డవి [భమరకోట్యమును సమీసించుచుండ్రును, నీవు, నీ మిత్రులను, నారా 

యణభట్టును గూడి వెడలి శీఘ(ప్రయాజముల నేగి యా సైన్యములకు 

సర్వాధిపత్యము వహింపవలెను. 

“పూర్వము మీ పితామహులు రాజేంద్రచోళ దేవులు గంగాయాత్రకు 
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చక్రకోట్యముమీదుగలి వెడనే జయించిరి, నీ కీ చక్రకోట్యయ్యాత జయ 
సరంపరలకు _పథమసోపానముగా నుండగల దని మా విళ్వాసముః” 

కూడిన పెద్దలందరు “తథాస్తు” అనిరి, అమ్మంగ దేవియాహ 

లన్నియు వజ్జియ కెట్లు తెలిసెను? గంగై కొండ రాదేంద్రచోళునియంతవా 
డైనపుడే వసీవరాజు మాతృ దేవతకు శ తృ పి కలిగించును! 

మరునాడే యువరాజు యా(శ్రాపస్థానమునకు శుభలగ్నము నిశ్చ 

యించిరి. 

శత్రువుల కన్నులు కప్పుటకు యువరాజు మి|తులతో కాంచీ 

పురమునకు మాతులదర్శనార్థము వెడలుచుండె నని పరమంతట (పకటించి 

యుత్సవము జరిపిరి, 

30 
చతకోట్యమండలము రాజమహే వాం[ద పురమునకు పళ్చిమో త్ర తర్ 

భాగమున గలదు. ఈ మండలములో ను త్తరభాగమున దక్షిజకోసలులు, 

దకీణభాగమున నొంభ్రులు నివసించుచున్నారు. ఈ మండలమును అంటి 

తూర్పున కళింగులును, దక్షిణమున నాం(ధులును, పశ్చిమమున కర్ణాట 

కులు రాష్ట్రకూటులును, ఉత్తరమున కోసలులును గలరు. ఇది నొనా 

భాషల కూడలిమండలము "ఇది వెంగీరాజ్యమునకు పళ్చిమో త్తరిపు సరి 

హద్దున నున్నది. ఈ మండలమున ను త్తరపు చివరను వ(జపుర మని 

జగత్స్ర సిద్ది గల వాయిరానగరము గలదు. ఆ (పాంతమున ను త్తమ 

వ(జములే "కాక, పరిసరారణ్యభూములలో సమున్నతములగు దంతావళ 
ములును దొరకును, అందుచే నచ్చట ననేకవిధములగు దంతపువస్తువులు 
గూడ ఉత్ప త్రియగుసు. 

ఇన్ని భాషలకు కేంద్రమగు నీ మహామండలము తరుచుగా దండ 
యాత్రలకు గురియగుచుండెను. పూర్వ మెప్పుడో కోసలాధిపుడగు విజ 

యాదిళత్యు డీ మండలము మీదుగనే దకీణయా(త్ర చన (తిలోచనపల్ల వు 

నితో బోరి దై వదురీహచే లోకాంతర గతుడయ్యెను. అతని కుమారుడగు 
విష్ణువర్గనుడే శ తల్లివలన వృత్తాంత మెరిగి, చాళుక్యపర్వతముపై తపస్సుచేసి, 
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(తితో చసవల్ల వుని జయించి, యతని కుమా ర్రెయగు ను త్తమదేవి నుద్వా 

హమై చాశుక్యవంశక ర్త యయ్యెను. మరియు నిస్పటికి రమారమి పాతి 

కేళ్ళ క్రిందట 6జేర్యద చోళద క్రవ ర్తి ఉ తరమున గంగానడివరకు విజయ 
యాతకు బయలుదేరి, ముందు చక్రకో ట్యమండలము చేరి ఆపై కళిం 
గము జొచ్చి, గంగవరకు యా(త్రచేసి గంగాజల మనేకకుంభములతో 
దెప్పించి గంగ కొండచోట డను నన్వర్గబిరుదము నొంది, సమ్ముదతీర 
మున గంగై కొండచోళప్పరము నిర్మించి యచ్చట సముద్రమురో గంగా 
జలములు పోయించెను. మరియు కళింగులు వేంగీపభువులు కర్ణాటులు 

రాష్ట్రకూటులు కోసలులు__ ఎవరు బలవంతు లైనప్పుడు వా రీ మండల 

మును వశపరచుకొనుదుండిరి. ప్రస్తుత మిది రాజరాజన శ్రేందునికి సామం 

తమండలము. ఈ మండలము నుధ్యభాగమున ఇం(ద్రావశీనది తూర్పు 

నుండి పడమరకును, అచ్చటిమండి దక్షిణముగను (ప్రవహించి గోదావరీ 
నదిలో గలియుచున్నది. పడమరనుండి దక్షిణమునకు దిరిగినచోట రాజ 
ధానియగు చక్రకోట్యము కలదు గోదావరిలో కలియుచోట దాని సామం 
తమండలమునకు ముఖ్యపట్టణమగు _భమరకోట్యము కలదు, 

చ(క్రకోట్య మహామండ లేశ్వరుదు జగ దేకభూషణ ధారావర్ష మహా 
రొజు, ఇతడు పై ంధవ వంశమువాడు, ఈ వంశమునకు మూలపురుషుడు 

సింధునదీగర్భ దేశమునందు అహిక్షేత్ర పురాధిసతి యగు ధారణీం[ద్రు 
డను నాగరాజుకు మానవ రూపమున జన్మించిన వుతుడట, అత డుపుట్టిన 

వెంటనే అతని నొక వ్యాఘ మెత్తుకొనిపోయి. పాలిచ్చి పొలించెనట, 
ఆతడు పెద్దవాడ్డి కదంది రాజప్ప తికనువివాహమాడి ముగ్గురు పుత్రులను 

పొందెను. ఆ ముగ్గురు పతులు మూడు పై 9ధవ వంశములకు క రిల్లెరి 

అందులో నొక వంశమువాడీ ధారావర్లుడు, 

వరు ధ్వజముల ప్రై తతఠుడు, వాసుకి, అనంతుడు ఇత్యాది నొగ 

చిహ్న ములతో పాటు సూలప్పురుషుని సాకిన వ్యా ఘము చిహ్నముకూడ 

చి త్రించుచుండిరి, వీరి కులదై వము వింధ్యవాసినీదేఏ. 

ఇన్ని మండలములకు మధ్యనున్న చక్రకోట్యాధిపతులు ఒకరి 
యధికావము తప్పించుకొనుటకు మరియొకరి సహాయము పొంది వారికి 
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క. మ వ వ. వేంగి వప కశ మ. 

రుల నధికాంముకో జూచోచుండెను. కొని ధారావరు సని కదికూడ ఇష్టము 
లేదు, ఈ సంవత్సరము స్జచై Br కుంతలచా చీకుర్ణలు 

వేంగీమండలముసె దండె శ సంచియంకి దారావరునికి రాయబారము 

అంపిలి, 

కుంత చాళుక్యుల రాయబారులు ధ్రారావ నరుడు కోరినన్ని సైన న్యము 

అను ఆ మండలమునకు ససోసధ్రూముగా బంప్పుటకు తెల క్యు సుల్ల దేప 

రలు సిద్ధముగా" నుండెనని చెప్పిరి, ధారావర్తుడ్రు వన్ సె సై సములు కన మండ 

ములో నుండుట తనకే తపతప ఎరిగిన వడు గాన సె వై కమ 

See యు ఆయుధ సామ్మాగియు నశ్వములును కావలెన తెప్పే 

చుకొనను, 
ర్ 

కోట్యము సరిగా ఇ౦(ద్రావతీనదిమలుపులో నున్నది, అచ్చట 

బలిష్టమగు స్థలజలదుర్లము కలదు. దానికీ ఊఉ _త్రరమునను పశ్చిమ మునను 

పెట్టని త్న డేగా ఇం ద్రావశీనది ప్రవహించుచున్నది. అటువై పున నా 

కోటగోడలు 'దుర్చేద్యములు, ఇక తూర్చునను, దక్షీణమునను బలిష్టమైన 

ప్రాకొరపరంసరయు, వాని రక్షించు బలములును సాధనసంప రయ 

ఉన్నవి. ధారావర్ష నుహోరాజు ఈదుర్షభ్రాగములను మరింత బల పరచెను, 

కోటనిండ ధాన్యాది భి భో జనసామ గులన్నీ యు నిలువచేసి పూరించెను. ఈ 

యున్గ సయశ్నములలో నతని ఏకె కప్ప త్రియగు వింధ్యవాసిని యతని 

దకీణభుజమై సహాయభూళ యై యుండెను. ఇంతవరకును ఆ మహారా 

జుకు పుత్రులు లేనందున సీమెనే పుత్రునిగా జూచుచు పురుషవిద్య 
లన్నియు నేర్చెను. ఆమెయు పురుషవేషముధరించి తన్ను ఆయుధవిద్య. 

లలో జయించిన రాజప్పరుషునిగాని వినావామాడనని (ప్రతిన పూనియుం 

డెను, 
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ధారావర్షమహారా జీ సంవత్సరము నిజదై[(త్రములో పంపవలసిన 
కానుక రాజరాజాకు పంపలేదు, తాను మహాసభకు వెళ్ళకపోగా (ప్రతినిధి 
నైనను బంసలేదు. ఇట్లీ సంవత్సరముచేసి కుంకలభాళీక్యుర దండయాత్ర 

ఫలము గనునించి నెమ్మదిగా స్వాతం (తము (ప్రకటింపవలేనని యత 
డాలోచించెను. 

ఈ యాలోచనలకో నతడు స్వదేశముననుండి యూరకొనలేదు, 
అత డఉనేక చారులను రాజమహేం[ద్రపురమునకును వేంగీభూమియందలి 
యితరపట్టణములకును సంపెను. వారు కొందరు పారశీకులమనియు, 
కొందరు పై ంధవుల మనియు, కొందరు కళింగులమనియు నెస్నియో 

విధముల వ్యాపారములు చేయుచుండిరి. వారు సారంగధరుని మెట్టసంఘా 
రామము తమ (సయత్నముల కనువగు స్థానమని తెలిసికొనిరీ. 

పారశీకమునుండి తెచ్చిన నూనె వ్యాపారము చేయుచున్న న ర్హ 
కులు ధారావర్గునీ చారులే! వారు పెకి నూనెసిద్ధెలని (ప్రకటించుచు. నావ 

లపై ననేక 'ఖద్గాద్యాయుధములు సంమూరామమునకు తెప్పించి చేర్చించిరి 

నారాయణభట్టు సేవకడు “పొన్న” వీరి రహస్యములు గు రించి రాప స 

జేశయనాయకున కెరిగించెను. అందుపై పారశీకవ ర్రకులను రాజభటులు 

బంధించిరి, 

మరునాడు విచారణకనుక 'పొన్నినప్పటికి రాకుండ జేయవలెనని 
వారాలోచించిరి. అప్పటికి రెండుమూడు ర్యాతులనుండి యతడు వారి 

నావల మధ్యమున ర్యాత్రులం దీదికొనుచు రహస్యము తెలిసికొనుటకు 
(పయత్నించుచున్నా డని యనుమానించిరి. అతడుమిక్కీలి స్ట్థూలగ్యాతుడు 

గాన సులభముగా గుర్తింప గలిగిరి, ఏకాదశినొటిరాతి పొన్న యానావల 
మధ్య గోదావరిలో నీదుచుండగా సంఘారామములోని యమభటషట్క_ము 
పట్టుకొని సామానుకొట్టులో బంధించెను. అతననీ హత్య చేసినను సులభ 
ముగా వారి కార్యము సానుకూలమై యుండెడిది. కాని 1 తమ స్వాధీ 
నములో నుంచుకొనిన విశేష ష ప్రయోజనము పొందవచ్చునని యాశించిరి. 
అతడా కొట్టులో రెండు దినములుండెను. 
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రెండు దినములును “పొన్ని అధికరణస్థానమునకు రానందున 

(ప్రాడ్వివాకుని ఉపదేశముతో పొన్న సాక్ష్యము వినకుండానే నూనెవ. రకు 
లపై నభియోగమున తీయ్చచెస్పిరి. సభ్యులందరు నేకగీవముగా వ "రకు 

లిద్దరు శిక్షొర్లు అనియు, సేవకులు తంత వ్యలనియు నభి పాయపడిరి, 

క్రయికదవ్యేములో మీ!శము చేయుట పెద్దనేరము. ఆ యిద్దరున రకుల 

కును ఒక్క సంవత్సరము కారాగార శికయు, చెరియొక పేయిగద్యాణ 

ములు జపరాధమును వేసి యా (దవ్యములో కొంత భాగము నూనెకొని 
నష్టపడిన వారికి ఇచ్చునట్లను గురునాథ్య శేష్టి తీర్చు చెప్పుచు సేవకులు 

ముగ్వురను వదలివేసెను, కాని వారిని వడలి వేసిన యు త్రరక్షణముననే 

రాజభటులు రెండవ నేరమునకై బంధించిరి. అది రాజద్రోహము! దాని 
విచారణ యింకను పారంభింపలేదు. 

పొన్నను బంధించుటచే నతని వాజ్మూలము లేనందున వ ర్రకుల 

సేవకులు ఆప్పటికి తప్పించుకొన్నను, రాజబంధము తప్పించుకొన లేక 

పోయిరి. నారాయణభట్టు బాణహతుడై నరా శ్రి వజ్జియతో పొన్న రెన్నాళ్ళ 
నుండి కనుపడ లేదని “ఛెప్పియండెను. ఆరా క్రియ స్టూలకాయదొకడు 

. సంఘారామములో రెండు ర్యాతులనుండి కొట్టులో బంధీతుడై యుండెనని 

చారునివలన తెలిసికొనెను వెంటనే వత రహస్య 

సేవకుల దింపి సొ బొన్నను సంఘారామమునుండి తప్పించెను. ఆవల నాగ 

గాథ జరుగుచుండగా సంఘారామములో పడిన దొంగలు వజ్జియ సేవకులే. 

బేతయనాయకు డక్కడ న పట్టుకొనిన వ స్తువులవలన సర్వము దెలిసికొన 
గలిగెను, 

ఇట్లాకపంక ధారావర మహారాజు చారులను బంపి రాజరాజ 

సశేందుని | రాజ్య మున కల్లోలములు విజృంభింపజేయు (పయత్న ములలో 

నుండ, వజ్జియ పెగ్గడ యూరకుండలేదు. అతడు చారచకు వై సహ్మస్తాకుని 

పలె నను సము గమనించుచు (ప్రతిక్రియ ల్ లొనర్నుచుండెను. 

కుంకలాధిప్ప డగు నాహవమల్ల సోమేశ్వరుని పైన్యములు వేంగీ 

' మండలముపై దండె తుటకు సిద్ధముగా నున్నపని యాతనికి ముందుగనే 

21) 
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తెలియవచ్చెను. ఆ సె సై న్యములను (ప్రతిఘటించుటకు గడిదుర్లము లఅల్నయు 

బలపరచి సమద్దలగు దండనాథుల వశమున నెన్నియో 1 ఫేన లుంచెను, 

కాని యసహాయముగా వేంగీ ఫేన కుంతల సైన్య (పవాహముల 'కెదురీదుట 

దుస్సాధ్య మని యాత డెరుగును. అందువలన నాతని మంత్రము నను 

సరించి యమ్మంగ మహాదేవీ రాజరాజనచ్రేం దులు చోశచ్యక్రవర్రియగు 

రాజాధిరాజుకు దూతల నంపిరి. ఈ రాజాధిరాజు అమ్మంగ మహోదేవి 
సోదరుడు. మరియు నతని తమ్ముడగు రాజేంద్రచోళుడు వేంగీ యువ 
రాజగు రాజేంద దేవునికి కేవలము శ్వశురుడై నందున వేంగీ ప్రభువు 

వియ్యంకుడు, అతనికి (ప్రత్యేకముగా దూతల నంపిరి. ఆ చోళసోదరు 
లిద్దరు 'రెండుదిక్కులనుండి కుంతల దాశుక్యమండ లము భస్మముచేయుట 

కంగీకరించి యా (పయాత్న మున నుండిరి, 

ఇక్ర ధారావర్షుడు మహాసభకు రాకయు, కప్పము పంసకయు పోయి 

నందున నతని శిక్షించుటకు వజ్జియ కాలహరణము చేయదలచి యుండ 
లేదు. ధారావర్డుని వలన నెప స్పటికే న బాధ కలుగుచో నతని శిక్షించుటికు 
సహాయభూతుడుగా నుండగల డని యతని సామంతుడగు భమరకోట్యాధి 

పసతియగు సరం సర్వ విధముల' రాజరాజుకు మ్మిత్రసత్తము 

డుగా నుండునట్లు వజ్జియ చేసెను, అంశియ కొదు. ఆతడు చంద్రాదిత్య 

దండనా థుని వళమునీ మహాసై న్యముల నుంచి విజయసభ మరునాడే 

రహ స్యమార్ష ముల చక్రకో ట్యము పె దండె త్త నాజ్ఞావించేను. ఆ పైన్య 

ములు వరద స ముట్టడించును. ఆంతరంగములో 

డగు మధురాంతక దేవుడు లొంగిపోవును. ఆ పె: చక్రకోట్యముపై పె . 

ss జరుగును, ఈ మహానై న్యములను "నడిపించు చం దాదిళ్ళు 

సేనకు మరికొంత సేనచేర్చి యంతటి పై నధికొరము వహించు టకు యువ 

రాజరాజేంద్ర దేవుడు అతిని చోళమిత్రులకో డను. సారాయణభట్టు పరిరక్ష 

తోడను వెడలి యుండెను. 

రాజమహేం[ద్రప్తరమునను, వేంగీమండలములో బహు (ప్రదేశము 

లను బౌద్ధధర్మానుయాయు లున్న (ప్రదేశములం దెల్లెడ రాజశాసనమును 
దిరస్కరించి తిరుగుబాటు చేయుటకు (ప్రయత్నములు జరుగుచుండెను. ఆ 
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(పయత్నములలో నెల్ల “చంద్భగహణము, బుద్దజయంతి” అనుమాట 

సాం కేతికముగా పచారమగుచుండేను. ఈ సంవత్సరము వై ప శాఖ శుద్ద 

పూర్ణిమకు చంద్మగహణము పట్టునని జ్యోతిష్కులు తెఓిపియుండిరి. అ 

నాడే బుద్దజయంతి! “దం ద్రగ్రహణము, బుద్రజయంతి” యను మొటలు 

అందువలన నిరపొయముగా కనిపించును. “అందువలన బొద్దు లీ పద 

(పయోజనము సంకేతించిరి. . రాజరాజనరేం|దుడు చం|దవంశప్పు రాజు, 

ఆశని రాజ్య భస్టుని చేయుటకు £ బొద్దులు సంకల్చిం చెరి, ఆదే “చంద్రగహ 

ణము, బుద్దజయంతి” కాగలదు: ఈ సంకేతము వజ్జియ గ్రహించి వై శాఖ 

పూర్ణిమకు ee చెలరేగునని నిశ్నయించి ప్ నడచుటకు రాజ్య 

మంక టను ముందుగనే రహస్యముగా క ఠినాజ్ఞలు పంపియుండెను, 

వజ్జియ దీసీని వేరులో (తుంచియన్నచో చెలరేగకుండి యుండును. 
కాని అందుకై. ముందు బౌద సంఘారామములే పై దండె త్రవలయును, 

అట్లు చేసినచో నత డది స్వమతాభిమాన ము వలననే చేసినట్లు (పజాఖి 

(ప్రాయము (పాకిపోవును. మరియు రాజ దోహు లందరు "పట్టువడరు. 

అందువలన దానిని వృద్ది కానిచ్చి సమూలముగా నుద్దాటింప “సెంచెను. 

అప్పుడు తగిన కారణము కనుపడును, రొజ(ద్రోహులు "పిశ్ళేషు లగుదురు, 

అయినను ఇట్టి తిరుగుబాటులు నియమిత కాలము వరకు నాగి 

యుండక కొన్నియెడల తొందరచే ముందుగనే చెలరేగును. అట్టి పరిస్థితి 
నరికట్టుటకును ఆతడు సిద్దపడియుండెను. ఈ (సయత్నము లన్ని టీలో 

వజ్జియకు నృపకామదండ నాథుడు దకీణభుజముగా నుండెను. 

క్రీడా వినోదములలో ధనుర్విద్యా (ప్రదర్శనము నా డేదో జరుగు 
నున్నదని వారికి సంశయముపొడ మను. అందుచే రాజరాజనరేం(దు డా 

నాడు ధనుర్విద్యా పరీక్షకు, రాలేదు, 

ఈ విధముగా నొకవంక బౌద్దులయు ధారావర్గుని రము తె 9లోక్య 

మల్ల దేవరల యు (పయత్నము ౨ సాస్చుండ నన్నిటిని (పతీభఘటించుబకు 

వజీయ (వతి [క్రియలు సలుపుచుండెను, ఇప్పుడు వేంగీమండలమున 
సనేకోద్యోగములలో జై నులున్నారు. వారు బౌద్దులతో కలియకుండ 
జేయుట వజ్లియ (ప్రతిభా మాల! 
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నారాయణభట్టు నామము సభాస్థానమున విదిత మైనదాది నన్నయ 

భట్లారకుడా తని ననుదినము చూడబ్లోవుచుండెను. నన్న యేహృదయమా లో 

చిన్ననాటి 'స్నేహభావము పొంగి వెల్లునలు కట్రసాగెను. . అతని 

మనస్సున నిరంతరము నారాయణస్మృళియే పారుచు నార్జిత కలుగు 
చుండెను. ఇస్పుడు తలచుకొనగా ఇనాణ్ళు నట్టి మిత్రో శ్రముని విడిచి 
యెట్లుండగలిగెనో కూడ నత డూహింస లేక పోయెను. "ఈ హోర్టభావ 

ముతో పొటు నన్నయ కప్రయత్నముగా పద్యపరంపర జిహ్వాగమున 
నాట్య మాడ సాగెను, : 

రాత్రుల మహాభారత (ప్రవచనము సాగుచునే యుండెను. కొని 
మధ్య మధ్య కొంత చ-కుచెందుట యారంభించెను, విదార్థి చదివిని 

శ్లోకార్హము వివరింపబోవు నన్నయ మధ్యమధ్య _నుదా శ్రమగు తెలుగు 
సద్యములే దొర్లించును, అతని వాక్కున వ్ నట్లు చెలరేగు 
చున్న కవితాసవంతి కతడే అశ్చర్యపడును 

నొరయణభట్టు చ్యక్రకోట్యయాత్రకు బయలుదేరుచున్న సమయము 

ననే సరిగా సతని కొక కష్టవార్త _ తెలియవచ్చెను. ఆతని బ్రార్యను, 
పత్రికను మోటుపల్లి నుండి "వచ్చుచుండగా వెల్లటూరు. సమీపమున 

దొంగలమ ర్రియొద్ద "చోరులు హరించి ఎచ్చటికో తీసికొనిపోయిరను 

వృ త్రాంత మస్పుడే వజ్జియ యెరిగించెను అ శ్హైరిగించి వజ్జియ యాతని 
నొక్కసారి కన్నె త్రి తిలకించెను. 

నారాయణథభట్టు కాపాదమ సకము fa ౬ న్యము ఒక్కసారిగా నా 

వేశించెను. వజ్జియ యాతని ముఖము చూడలేక తల వాల్చెను. నన్నయ 
ని శ్చేస్తుడయ్యెను. 

కొని మరునిముసమున నారాయణభట్టు మనస్సు పదిలపరచు 

కొనెను, 

శ 

“పెగ్గడలే వారిని రక్షించు 'నుపాయ మాలోచింపవలెను. రాజ 
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కార్యములకు (ప్రజల సంసారబాధలు అడ్డు రాకూడదు కదా!" అని గంభీర 
ముగా నారాయణభట్టు నలికెను, 

“వారు సురక్షితముగా నుందురనియే నా విశ్వాసము, నీవు చక్ర 
కోట్యము నుండి తిరిగి విజయవా ర్తతో వచ్చునప్పటికి వారిని మరల 

పొందగలవని నా నిశ్చయము” అనుచు వజ్దిను నారాయణభట్టు దక్షణ 

భుజ మాధరముతో స్పృశించెను. 

నారాయణభిట్టు మాటాడలేదు. న్నయభట్లారకుడు మితునిక్తి 

జయ(పదముగా శ ఘపునరాగమనమును బంధుదర్శనమును ఆశించుచు 

వీడొ- నెను, 

అట్లు నన్నయ యింటికి వచ్చినదాది నారాయణభటు నే స్మరించు. 

చుండెను. అట్లు నారాయణభట్టు స్మరణ చేయగా చేయగా” నారాయణావ 

తారుడగు శ్రీ “కృష్ణభగవానుడు అతని హృదయఫలకమున నుద్యోతితు 
డయ్యొను, వెంటనే రెండవ కృష్ణుడు (శ్రీకృష్ణదై పాయస వేదవ్యాస 

మహర్షియం దావిర్భవించను. ఆ వెంటనే అనేక్ సర్యాయములు పొఠ 

ప్రవచనములు చేసిన శ్రీ మహాభారతము అమూల్యాగ మొక్కసారి 
విద్యు ద్వేగమున (పసరించెను! 

ఆ కృష్ణ ద్వెపాయనుని జయవాక్కు తాను తెలుగులో చెప్పినచో 

eo 

“నన్నయశళట్లారకా, ఏమి సాహసము! అది దేవవాక్కు.! 
శ్రీమన్నారాయణావశారుడై. శ్రీకృష్ణదై వ్రపాయనుని య. 

అందులో వేదసమ్మితమగు వేదవ్యాసుని (శ్రీ మహాభారతము! సీవు, 
గాసట ఫీసట గాథల తెలుగులో నికీ దానిని జ ర్లీంతువా? ఏమి అహం 

భావము! _అయ్యో, నారాయణభట్టు నడిగిన నతడు ) దీని శేమనునో గదా!” 

ఈ విధముగా నస్నయభట్టారక్షని హృదయములో ఉత్సాహము, 

భయము, పోటు పాటులకో భయంకరముగా తుపాను రేగుచుండెను. - 

సరిగా నా సమయమున విద్యార్జివచ్చి పొవులూరిమల్లన యిద్దరు 

నూతసకవి మిత్రులతో నతనికొరకు “వేచియున్నాడని చె ప్పెను, వెంటనే 
నన్నయ వారిని తోడి తెచ్చుటకు గృహాంగణభూమి కేగెను. 
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సొవులూరి మల్లనతో వచ్చినవారు కక్షల లా కంత? వేముల 

వాడ భీమకవియు. 
“కంత లదేశమునుండి డేశసంచారము చేయుచు విద్యా పదర్శన 

మున కిటు వచ్చిన పండిత (శేస్టు డీ ఆధర్వణాచార్యులు. గొప్ప వైయా 
కరణ్, కర్గాటారద్రములలో గొప్ప కవి పంపభారతము అం ద్రీకరింస 

సాగినాడు. ఈ క్షరవాడు వేములవాడ భీమకవి. ఈళశ్వరవర్మ పసాదముచే 
కపిత్యము సాధించిన సిద్దుడు, దిహుసమర్హుడు. వీ. రుభయులు నిన్ను 

చూడవచ్చినారు భట్టారకా:” = ఇట్లు మల్లన వారినీ నన్నయ కెరుక్ర 

పరచెను. 
నన్నయ వారి నందర నాదరముకో లోని కాహ్వానించి యుచితా 

ససముల గూర్చుండజే సె సను. అంతట నత డధర్వణుని నన్నియో (ప్రశ్న 

అడిగెను. ఏ(గామము? తల్పిదం(డ్రు లెవరు? గోత్ర మేమి? శాఖ ఏది? 

ఎప్పుడు రాజమహేంద్రవరము చేరితరి?” ఏన్నావృందురు? సంపభారత 
మెంతవర కై నది? అధర్వ్యణు డన్నిటికి సమాధానము లిచ్చెను. 

ఇట్లు నన్నయ యధర్వణునితో (ప్రసంగించుచుండ భీమకవికి 
కోసము ప్రారంభించెను. ఒకమా టకూడ నన్నయ' యతనితో మాట్లాడ 
లేదు. మంత్ర సిర్గుని యందు ఇంత నిరసనమా? 

ఇంతలో నన్నయ మల్లనవంక తిరిగి, ఈ పిల్ల వాడు సిద్దు 

డంటివి. ఇతని కుపనయన మే 'మైనట్లు లేదే! నీ శన్సె న్న "నాయనా 
అని తుద కాతని బశ్నించెను 

భీమ : నాకు తెలియదు. మా శుమ్మగారి నడుగవలెను. 
నన్నయ: పాపము నీకు తండ్రి లేడా? మీ గోత మేమి 

“భీమ : నేను! (దాకెరామభీ మెళవర్య్రసాదలబ్బుడను, ఆ వీమేళుడే 

మాతం(డ్రియని మా యమ్మగారు చెప్పినది. నేను ఈశ్వరగో తుడను, 
నన్నయ: ఉపనయనము చేసికొనలే చేమోయి? యోవనము వచ్చు 

చున్నను వేదాధ్యయనము (ప్రారంభింపని డ్విజబాలకు నేమనవలెవనోయి? 
భీమన, కొక్క-సారిగా సిగ గ్గ మెను, పూజ్యాడగు నన్నయ యాదరా 

తిశయముతో నుపనయ నము చేసికొమ్మని చెప్పుచుండ నత డేమనగలడ్మ। 
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“మా అమ్మగారి కీ విషయము చెప్పెదను.” 
"మంచిది. దీర్హాయుష్య్మాన్ భవః” 
అ ట్రనుచు నన్నయ మరల నధర్యణునితో (ప్రసంగమందుకొ నెన్లు 

నన్నయ : మీరు నారాయణభట్టు నెరుగుదురా? 

అధర్వణు డొక్కక్షణ మాలో చించెను. పావులూరి 'మల్లనయే 

యందుకొని (పళ్ళు త్తర మిచ్చెను. 

“కుంతి లదేశములో నుండగా బాగుగా నెరుగునట!" 

నన్నయ్య : పాప మాతని దకీజబాహువును ,ధనుర్విద్యా(ప్రదర్శన 

ములో రాజప్పుత్రుం డొక డీమధ్య బాణముతో కొట్టినాడు; వింటిరా? 

అధర్వ: అవును, వింటిని మల్లనా ర్యులవలన. ఆతడు బహు 

సమర్థుడు, ధర్మము కొరక్ష తీీవముగా షోరాడును, అందువలన నె 

యక్ళ-దకూ డ్ పెక్కురతో నాయనకు విరోధములు కలిగెను, 

నన్నయ : ఆచార్యా, మీ రన్నదంతయు స్ మొ విద్యార్థిగా 

నుండగా కాంచీ పురములో విద్యార్థి బృందమునకు ఆతడే నాయకుడుగా 

నుండువాడు, ఆతడు విద్యాలయము మిదికి sn పోట్లాటలేనా? 

మల్లన , విద్యాలయముమీద బి పోట్లాట లన నేమి?__శాస్తార్డ 

ములా? 

నన్నయ్య : శాస్తా్రర్టము లై లె నచో భయ మేమి? మాకు యాదవ 

(పకాశునితో తరచుగా కా స్తార్హములు జరుగుచుండెడివి. వాని కేమి? ఇవి 

సాక్షొత్తుగా కొట్లాటలే! ఒకమా రచ్చటి సంఘారామమునందలి (శమణు 

లను ముగ్గురిని ' పీథిలో కొట్టనాడు ఆ రాత్రి ఆ [శమణుల భక్కులు సలు 

పురు క (రలు కత్తులు తీసికొని గురుకులము పై దండె తివచ్చిరి. కులపతి 

యా వచ్చినవారిని శాంత పరచి పంషచుండెను. కాని యంత సేపును మే 

మెంత యాపినను సారాయణభబట్లు ఊరకొనెనా! తా నొక్కడే పోయి 

వారందరమీద లంఘింతు ననును. మమ్ము వదలమని సెనగులాడుచుండ గా 

ఎందర మో పట్టుకొని మే మతికష్టముమద నాపితిమి. 

ఆధర్య : ఆ (శ్రమణులి త ప్పేమి? 

నన్నయ : వారా? వేదములు (బ్రాహ్మణులు కల్పించిన యబద్ధము 
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లనియు, (శుతినూర్జ్మపలాపమనియు పీథిలో జనములకు దబోధచేయుచుం 

డిరి, ఆ దారిన పోవుచున్న మా యిద్దర చెవుల నా మాటలు పడినవి.. 

నేను చెవులు మూసికొంటిని. ఆ బోధజేయు (శమణులకు న నారాయణభట్టు 

ఎదురై “నోరు మూయుడని గద్దించినాడు, వారది లక్ష్యముచేయక 
పూర్వటి పోధ చేయుచుండగా, నారాయణతట్లు నారు ముగ్గురమీద బడి కొట్టి 

నాడు, అప్పు “ye జరిగిన కల్లోల మేనా? నేను నారాయణభట్టుతో 

కొట్టవద్దనుచు చేతనున్న ఛశత్రముకో శమణుల కడ్డుపోతిని, ఆ (ప్రక్కను 

పిండివంటలు చేయ వ ర్రకులు ఆ (శ్రమణుల యనుయాయులు. వా 

రందరు నాపై బడి “గొ, డుగుతో కొట్టచున్నాడు అనుచు నన్ను కొట్టిరి. 
వంటలు చేయువారి పిండి ము, దలు నా దేహమంతయు ముద్రిత మైనవి, 
నా ఛత్రము విరిగిస్తోయెను, అంతలో రాజభటులు వచ్చి మా విద్యార్థి 

శీషములు చూచి అప్పటికి కచ్చటనుండి తస్పించి గురుక్రలము చేర్చినారే 

అధర్య ; కొంత తొందర ఉన్నదికాని బహుధర్మ బుద్ది! 

నన్నయ : తొందరా, తొందరా! ఒకమారు కామాక్షీ దేవియాలయ 

సమీపమున వసంకోత్సము జరుగుచుండెను. ఆ యుత్సదములో నొక 
జవ్వనిని యువకులు కొందరు వెంటనంటి హోస్యముతో నిర్భంధించుచుం 
డిరి, ఆమె వారలను నోటికివచ్చిసట్లు తిట్టుచుండెను, ఆస్రీకి అవమానము 
జరుగుచున్న దని నారాయణుడు నిశ్చయించి వెంటనే అందర యువకు 
లపై బడి చేతి కందినవారి నెల్ల కొట్టి యామెను రక్షించెను. ఆ పిమ్మట 

నది నొారాయణభట్టును మోహించి వేంటనంటగా దానినుండి తప్పించు 

కొనుట యతసికీ 'దుర్డ టమయ్యెను. చివర కది వారకాంత యనియు, ఆ 

యువకులలో నొకని యొద్ద ముందు రూకలు పుచ్చుకొని కొమవాంఛ తీర్పక 

పారిపోయెననీయు, మరల సీ యత్సవములో గు రించి వారట్ల దానిని 
నిర్బంధించిరనియు మాక్ష తెలియవచ్చినది. నారాయణభట్టు పెంకెగా (ప్రవ 
ర్రించినప్పుడు గురుకుల విద్యార్దుల మా వారకాంత కప్పగింత పెట్టుడు 
మని యతనిని బెదరించుచుండు వారము! ఇట్టి వెన్నియేని గలవు! 

నన్నయభట్లారకుని మనస్సు పూ పూర్వస్మృతులతో నిండిపోయెను 

“ఒకమారు సహగమనము చేయనొక పతివ్రత కోరుచుండెను," నారా 
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యణళట్టు కథలతో నిక నన్నయతో వచ్చిన మ. నివేదింప వీలు లే 
నట్లుండెను. ఆధర్వణాచార్యులాలో చించి యడిగెను 

అధర్వ : ఆయన కొక చక్కని కుమా రై యుండవళలే. ఆ క 

బహు చాక చక్యము కలది, ఎనిమిదేళ్ళ నిండకముందే యామెకు కలిగిన 
సంస్కృత జ్ఞ జ్ఞానము కల్యాణ కటకములో నబ్బురముగా చెప్పుకొనువాఠు. 

నన్నయ నిటూర్చెను “తీర్థయాత్ర చేసీ వచ్చుచుండగా ఆ పిల్లి ను, 

తల్లిని దొంగ శెవరో పల్లకితోస సహా ఎక్కడికో తీసికొనిపోయిరట. ఈనాడే 

వా ర న స్ట 

“ఎంతమాట! పాపము, ఎక్కడ నమిత మల్లన (ప్రశ్నిం 

చెను, 

“భట్టి ప్రోలుకు అర్మకోళము దూరమున దొంగలమ్మరి. యొకటి 

కలదట, అక్కడ!” 
ఆధర్య : ఈ బౌద్ద శ్రమణు లెంత క్రై న సాహసులే! 

నన్నయ : పాపము; వారి నశ్రమముగా నిందింసనేల? దొంగ 

లందరు బొగ్దులనుట న్యాయమా! 

అధర్వ : కాదు కొని, బౌద్దసం ఘారామము అన్న చోట్లకు సమీప 

నుననే ఇట్టి దొంగతనములు దుర్మాగ్గములు నెక్కువగా జరుగుచున్న వి, 

ఆ విషయమున దేశాటనము చేసిన మాబోంట్లకు అనుభవ మున్నది. 
నన్నయ : ఏమా, మరి! రాజభటులు జాగరూకులై విచారణలు 

చేయచున్నారటి. పాపము, వారు సురక్షితముగా సుండవచ్చు ను, వారికే 

ఆపద వచ్చినచో నారొయణభ ట్టు దేహమున (ప్రాణములు ధరించుట కష్ట 

తరము! 

అధర్వ : కొదా, మరి! పాస మాతని ఏకె కప్ప త్రిక. మ్ కెందరు 
పతులు భట్టారకా? 

నన్నయ : ఒక్కడే, కాంచీపట్టణములో గురుకులమున వేదాధ్య 
యనము చేసీ సిద్ధాంత గంథములు పూర్తి న్ చేయుచున్నాడు. ఈమారు బాతు 
ర్మాస్యల సెలవులలో విద్యసంపూ ్రీకొవచ్చును. మల్ల నార్యా!మావాడు అర్య 

౭0) 
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భటునీ మెచ్చ సదృశ డనీ తిరస్కరించును. నా కతని మాటలు యు క్తి 

యు క్రముగనె యున్నవి. నీ యుదేశ మేమిః 

మల్లన : ఈ కాలప్పవారి పై త్యమది. శేవలము సూర్యసిద్దాంతము 

తప్ప వేరు (పామాణ్య మంగీకరింపనివారి మత మిది, ఆర్యభటుడు 
మైచ్చ దేశములో విద్యాభ్యాసము చేసి ఉపదేశించిన విషయములు (పత్యత 

ముగా సత్యములని తోచుచుండ (గహింపరాదా? 

నన్నయ : అమైయినచో శబ్ద ప్రమాణముకం"టె (పక్యక్షము బల 

వ_త్రర మందునా మల్లనార్యా? 

మల్లన సవ్వుదు, “నన్నయా, మీ శాద్మిపమాణముస కొక సమ 

స్కారము! అ(ప్రత్యక్ష విషయముల కెట్లున్నను కన్నులకు కనువడ్నుగహ 
గతులు సూర్య సిద్ధాంతమునకు విరుద్ధముగా నున్నచో మే మేమి చేయ 
గలము, గణకులము!” 

నన్నయ : తిథులు కనులకు కనుపడునా! 

మల్లన : మీమాంసకు నమస్కారము! మేము అనుభవ జ్యోతి 
ష్కులము గాని సిద్ధాంతులము కాము, నీ కుమారుడు విద్య పూ ర్తిచేసి 

వచ్చిన పీమ్మట సూక్మ్మముగా విదారింత ము! 

అధర్వ : అదృష్టళాలివి నన్నపార్యా, విద్యావ్యసనముకల పుత్రుని 

పొందితివి. స 

నన్నయ : పెద్దల యాశీః, పభావము, భగవత్మ్భప! 

అంతట నెమ్మదిగా తాము వచ్చిన పనినిగూర్చిన (పసంగము 

మల్లన (పొరంభించెను: 

“ఈమధ్య చీనా దేశమునుండి పండితు డొక డీ సట్టణము నచ్చినా 

డట, ఎరుగుదువుగదా నన్నయా?” 

“ఆ, ఎరుగ కేమి?” 

“అతడు వాదాహ్వానము చేయుచు నందరికి పత్రికలు పంపినాడ్రుం 
విజయధ్వజ మొకటి సంఘారామముపై నెతినాడు. పత్రిరాాతమునను 
నచ్చట జయభేరి మోగించుచున్నా డు.” 

నన్నయ : నాకును నొక పత్రము వచ్చినది. నా స్రికులిగు బొద్దు 
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లతో శాస్తారిర మేమిటి? జయభేరి సంగతి నాకు తెలియదు. ఏమిటి 
యది? 

( మల్లన : స ఏమున్నది? రాతుల భేరీళబ్దము వినిపింపస నది యేమో 

యనుకొంటిమి మొదట. విచారింపగా నది క ం కితునితో | పతివాదము 
చేయువారు రాలేదని సూచిలిచు జయభేరి యని తెలిసినది,రాత్రుల నెప్పుడు 
న వినలేదా? 

నన్నియ : వినలేదు. అయితే అది రాక్షసభేరి యన్నమాట! 
మల్లన : అ'పే. అధర్వణులు ఇటువంటి సభలు సంభవించినచో 

వారి తర్క_సటిమ (ప్రదర్శింపవలె నని చూచుచున్నారు. దైవవళమున 
నిది తటస్టపడినది, వెంటనే (పతిషతిక (వాసి పంపినారు. ఆ సందర్భ 

ములో నిన్ను చూడవలె నని వారిక్కడికి వచ్చినారు. 

నన్నయ యుక్క-_ క్షణ మాగి యనెను, 

“నాకు వివాదము లిష్టము లేదు. అందులో నా స్తికులతో మనము 
వాదించుకుట్లు? వారికిని మనకును (ప్రమాణమున సమానత లేదుగదా! 
అట్టిచో శాస్త్రవాదమునకు అవకాశమే లేదని నా మతము. ఇక వారితో 
పాటు నలుగురను చేర్చి యల్లరి చేయించవలసియుండును! ఎవ రెక్కువ 
రభస చేసిన వారు గెలిఓినవా రగుదురు.” 

ఆధర్యణాచార్యు లందుకొ నెను. 

“మీరు చెప్పుచున్నది నిజమే. కొని వారంత నిర్భయముగా (వచు 
రించు కొనుచున్నప్పుడు వారి నేదో యొక విధమున నెదుర్కొాననచో 
సామాన్యజనమువారి మాయలో పడిపోవును. ఇది యాలోచించియే నేను 
('ప్రతిష్మతిక పంపినాను, మీరు మధ్యవ ర్రిగా నుండుట కంగీకరింప ప్రార్ధింప 
వచ్చినాను.” 

నన్నయ: అయ్యో, మీ యుడ్దేశము మంచిదియే గాని, యిట్టి వివా 
దములలో మాధ్యస్థ్యము వహించుటకు నేను తగను. నన్ను క్షమింపుడు! 
మీ రడుగకముందె' యిట్టివానీపై నా యనిష్టము తెలిపితిని గదా! 

అధర్వః మీబోటివారు సమర్షులయ్య నిట్లిఏి (పతిఘటించి నిలువక థి టె 3 
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పోగా, మా బోంట్ల (ప్రతిఘబనకు సహాయభూతులుగానై న నుండకున చో 
నెట్లు? " ( 

ఆ మాటలకు నన్నయభబ్దారకుడు ప్రత్యు_& తరము సలుకక 

యొక్క చిరునవ్వు నవ్వెను. మల్లన నన్నయస్వభావ మెరిగినవాడు గాన 

మరి యొ త్తిడిచేయ నెంచలేదు, "ఆ పిమ్మట నత డా విషయము వదలి 
యితరవిషయములు (పసొవించెను, నన్నయ సంభాషణమంతయు నారా 

యణభట్టు బాల్య(కీడల స్మృతులలో నికి దింపుచుండెను. 

“వజ్జియ(పెగ్గడల కుమారు డక డింతవా డయినాడు గదా! అత 

డొకసారి కోంబీనగరములో జూదరుల చేతుల జిక్కుకొ నెను, వారు చేయు 
మోసము కని పెట్టలేక సర్వస్వ మోడిపోయి మరికొంత (దవ్యము వారికి 

బుణపడి వారల  నిర్భంధములో నుండెను. ఈ సంగతి చూచిని విద్యార్థుల 

వలన నారాయణభట్టు తెలిసకొ నెను, ఆఅతనియొద్దను నా యొద్దను గల 

న్వల్నుధనవు ంతయు దీసికొని యతడు వెంటనే య ద్యూత భవనము నకు 
హపొఠులతో నేగెను, నారాయణభబ్దు వజ్జియ కుమారునికి బదులు 

మ లొ డ్డి యా జూదరులతో నాట \పారంభించెను. మరియొక 

విద్యార్థి చిక్కి నాడని వారు యథాపకొారయి మాయాదూత్యము (పారం 

భించిరి, వారి నట్లు కొంత సేపు మోసము చేయనిచ్చి యదను చూచి యది 

దియట సె పెక్టైను. ఆదీ పట్ట కొనిన వెంటనే సహపాఠులను, రాజభటులను 

పిలిచి తెచ్చుటకు పంపెను. ఆ జూదరు లంతట గడగడలాడుచు (బతి 

మాలుకొని క్షమాపణలు చెప్పుకొని వజ్రియకుమారుని వదలిసె పెట్టి యతని 
వలన మోసముచ్లే హరించిన ధననుంతయు నతని కీచ్చివేసిరి. ఆపైన 
వజ్లియకోమారుడు మరి దూత్య మౌడసని 'ఘోర్యపతిజ్ఞ చేసెను, 

“నారాయణ భట్ట కృత్యము లెంత యద్భుళములు! తెలుగువారికి 
ళవిద్యార్థులకు విద్యలోగాని (క్రీడలలో గాని స్పర్ధ కలిగినప్పుడు ఎంత 
శ ధైర్యముగొ తెలుగు వారి మానము గాచువాడు,” 

నన్నయ నా విషయమునుండి మరలింప సాధ్యము కాలేదు. కొంత 
సేపు వారును నన్నయ స్వగత పకటమునకు ఊ( కొట్టి సెలవు తీసికొని 
“వెడలి ఫ్రోయిరి, 
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నిమలాదిత్యుని కిద్దరు దేవేరులు, ఆందులో పట్టమహిషి కుందవా 

దేవి. ఆమె చోళ చక్రవర్తి రియగు రాజరాజుకుమా న అమెకు. రాజరాజ 
నరేత్నిదు డుదయించెను, విమలాదిత్యుని శెండవ దేవేరి మాలవదేవి. 

ఆమెయందు విజయాదిత్యుడు కలిగను, 

విమలాదిళ్యుని మరణానంతరము జేష్టప్పత్రుడగు రాజరాజన రేం 

(దుడు పట్టాభిషి క్ డయ్యెను. తట. (దుడు పం(డెం డేండ్లు 

రాజ్యముచే సిన పిమ్మట కుంత లచాభీక్యుల ల కో నతని సవతి 

సోదరుడు విజయుదిత్యుడు వేంగీరాజ్యము పై (ప్రచండ సై న్యములతో 

డండె త్రి రాజరాజనరేంద్రుని పారదోలి శక సంవత్సరము 2వ కార్తిక 
శుద్ద హచమి ఆదివారము కన్యాలగ్నమున వేంగీ రాజ్యమున కభిష క 

డయ్యెను ను. అంతట తలయె త్రిస శతు వులనెల్ల నతని దండనాథుడు ఫీము 

భూపుడు అడచి వేసెను, ఫీమభూప్పుడు నాగరాజు. అతనికి మేఘగిరినా థుడు, 
మేల్పకందర్నుడు, మలయభాస్కరుడు ఇత్యాదివిరుదములు కలవు. విజ 

యాదిత్యుని ద్వితీయ రాజ్య వర్షమున నతడీ ఫీమభూపునికి కొంస్పలుంగు 

(గ్రామము దానము చే సెను. 

రాజరాజనరేం (దు డౌ యుద్ధములలో స్వయముగను, ఉత్సానోతి 

శయముగల పడుచు దండనాథుల సహాయమునను పాల్గొ నెను, తండ్రి 

విమలాదిత్యుని కాలమున విశ్వాసపా(తులె న వడియ (పెగడలను నృప 
Noe జ ౧ 

కామదండనాథులను మరచిపో మెను. 

రాజరాజు సరాజితుడైన పిమ్మట కతిపయపరివారముతో . చోళ 
దేశముసకును పలాయితుడై మామగారగు గంగైకొండ రాజేంద్రచోళుని 
శరణుచొచ్చెను. అచ్చట నాతక వ్యాసమహాభారత శ్రవణము చేసెను, 
జనమేజయువికి ఇ శంపాయనునిచే నేలయది యువదేశింవచేసెనో రాజ 
రాజు కవగతమయ్యెను. అంతట నృపకామదండనాథులను, వజ్జియ్యపెగ్గ 
డలను స్మరించెను, వజ్జిమ ప్మ ఎ లాదిత్యద త్ర తమగు రణస్థిపూడీ అగ 

హోరములో (శేశాగ్నుల సేవించుచు శాంతముగా కాలము గడుపు 
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చుండెను, అట్లీ ౩ నజ్జినును, ఆశే శాంతుడగు నృసకాముని గంగైకొండ 

దోళప్పుకమునకు పలిపించెను. వరక నన్నయభట్టారికని పిలిపించి 

పాండవులవలేె దుర్గ్లో పాసన చేసెను. ఆ పెద్దల యపదేశాను సారముగ 

ళు సై న్యముటుకొని వేంగీరాజ్యము పై రాజరాజ శేసు.. విజయా 

దిత్యుని రెండవ రాజ్యసంవత్పరముననే అతని నా సై న్యములు వెడల 

గొల్సగా, నశద్లు మరల పారిపోయి యస్పుడు కుంతలప్రభువగు జయ 

సింహ జగ దేకమల్లుని శరణుచొచ్చెను. విజయాదిత్యుడు ఎంత (ప్రయ 

త్నించినను మరల వేంగీరాజ్యము వళపరచుకొనలేకపోయెను. నృపకామ 
దండ ౫ ధుడును, వజ్జియయు రాజరాజనరేంద్రుని రాజ్యము సర్వవిధముల 
రక్షించుచుండిరి, 

కుంత లరాజ్యమునకు జయసింహ జగ దేకమళల్లుని మరణానంతరము 

అతని కుమారుడు ఆహవమల్ల సోమేశ్వరుడు పభువయ్యెను. అతమ విజ 

యాడిత్యునికి సహాయముగా పంపిన సై సె న్యములు వేంగీరాజ్యమున కృష్ణ 

కు త్తరమున గ్భధవార (గుడివ డ్ర్ విషయమున కలిదించవరికు చొచ్చు 

కొని వచ్చెను. వాని నెదిరీంచుటికో రాజరాజన రేం దుడు స్వయముగా 

నొక మహా సై వ్యమును గొని రాజము హేం(దవరమునుండి బయలుదేరెను. 

ఇంతలో రాజరొజు జూకోరిక-పె చోళదేశమునుండి యు త్తరమున క్రొక్ర 

మహా సై న్యము బయలు చేరెను. దానని ముగ్గురు చోళదండనాధులు సడి 

పించిరి, అందులో (ప్రధానుడు రాజరాజ [బహ్మమహారాజును మహాదండ 

నాధుడు, రెండవవాడు ఉత్తమళోడచోడగోను. మూడవవాడు' ఉత్తమ 

చోడమిలాడు డయ్యాను రాజరాజసరేందుని పై న్యములు చేరక ముందె 

చోళపై న్యములును కర్ణాటక సై న్యములును కలిదిండి క్షేత్రమున తలప 
డెను అరెండు సైన్యముల కచ్చట ఘోరసంగరమయ్యెను. సేనలు పర 

స్పరము ముష్లాముష్ని, కేశాకేశి దండాదండి, కుంతామంతి (పతిఘటించెను, 

ధానుష్కులు శరవృష్టి కు ఏరిపించిరి, గజముల (పతిఘట్టనము థీకరమ 

య్యెను. భటులు ఖడ్గాఖడి పోరగా ఖడ్గదృఢఘట్లనచే వీస్సులింగములుద 

యించెను. కబింధములు “నృత్యముచే సను, గజములన గజము లు తాకేను. 
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వాజులను వాజు లెదొరొ- నెను, నరులను నరులు భేదించిరి. (ద్రమిశదండ 

నాధులు ముగ్గురును తేకాగ్నులవలె వీరవీహార మొనర్చిరి, 

ఐనను దె వడురీహచే కర్ణాటడండనాధులకును (_ద్రమిళదండనాధు 
లుకును సవ యుద్ద మయ్యెను. సలువురు కర్ణాటదలడ నాధులతో పాటు 

(దమికదం ండనాధులు ముగ్గురును వీరస్వర్ల మలంకరించిరి, 

కర్ణాటక దండ నాధులు వీరస్వ రము నొందినందున కర్ణాట వైన్మము 

లను ann కూర్చుకొని” కర్ణాట దేశమునుండి “వచ్చుచున్న 
మరికొన్ని పై న్యముల కొర కదురు చూచుచు కృష్ణా సదిని దాటి కృష్ణకు 

దకిణ పశ్చిను వాగముల సనుసరించి విజమవాడ కేదురుగ కృష్ణానది 

యావలితీర మున నుండవల్లి చేరెను. అచ్చట నొక జై నవసది కలదు. 

అది కొండయంచున మూడంతస్థ లుగ గుహలుగుహలుగ దొలిచియున్నది. 

ఆ పర్వత్నసదేశము ఆత్మరక్షణ కెక్కు_వ యుపయోగించునని కని పెట్టి 

విజయాది తు డచ్చటనే యుండ నీశయ్య్బించెను. 

విజయాదిత్యుని సై స న్యములలో సలువురు జె జె నదందనాధు లుఠిడిరి. 

ఆ |పాంతమంతయు జై జై నా[క్రాంళ మెయుంది కర్హాబాభిమానము కలిగి 

యుండెను. ఉండవల్లి జై నవసకజిలోని యాచార్యుల అలనియందు కొంత 

యాదరము చూపిరి. రాజరాజనరేంద్రుని నె సె దై న్యములు కృష్ణానది ను త్త 

రింపవలెను. విజయాదిత్యుని సేనలు పర్వితముల మధ్యనుండి యా (పదే 

శమున నాత్మరక్షణకు దుర్గనిర్మాణము శాతాా-లిక ముగ జేసికొ నెను, 

చుట్టుపక్క ల' ఫలవంత వగు భూములును, సంపన్న (గామములును 

గలవు. అవ్నటనుఎడీ కర్ణాటికభబటులు నయమునను భయమునను వై న న్యము 

నకు అవసఃమగు నాహోర్ ద్రవ్యములు సంపాడించి నిలువచేయసాగేరి. 

రాజరాజ నరేంద్రుని స న్యములు కలిదిండి పంతము చేరునప్ప 

టికే, యచ్చట' జరిగిన మహాయ్యుద్ధవార్త తెలియవచ్చినది, రాజరాజు 
(కోధోగుడై కర్ణాటక సై న్యములమీద బడ నుంకించెను. కొని యప్ప 

టికే కర్ణాట సై సై న్యములు కృష్ణయుద్దరికి దాటి పళ్చిమముగా కృష్ణాతీరముననే 

నడచుచున్న ట్లు తెలిసెను, వేంటనే కృష్ణానది దాటుట యహేయకరమని 
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నృపకొమదండనాధుడు మంత్ర ముపదేశించెను, వెంటనున్న వజ్జియకూడ 
నృపకొముని వచనములను బలపరచెను 

రాజరాజును తన సైన్యముల నీవలి యొడ్డున కృష్టాతీరముననే 
ప్చిమదికు.గా నడిపించుచు విజయవాడ వచ్చి విడి సెను, peal 

భక్తిశ్రద్ధలతో కనకదుర్గను, మల్లికార్గునదేవుని సేవించెను. జై నకాలా 
మభాచార్యులగు (త్రికాలయోగసిద్దాంత. దేవరలక్ర్ష మొగలిరాజపరమున 

నొక వసతి కలదు, ఆ వసతికి పూర్వము 'రాజరాజ నరేంద్రుని తండి 
యగు విమలాదిత్యుడు కొన్ని దానములు చేసియుండెను. కౌని యందులో 
కొన్ని (గామములరాబడి యా వసతికి కొంత కాలమునుండి చేరుటలేదు. 
అందుపై నచ్చటి యాచార్యులు సరిచేయవలెనని ప్రార్జించుచు రాజమ హేం 
1దపురమునకు విన్నపములు పంపుకొనిరి, 

విజయవాడ చేరినవెంటనే వజ్జియ యా విన్నపముల కవిలె పైకి 
తీయించి జె జై నాచార్యుల బిలిపించెను, గ్ (గామాధిపతులనుగూడ బిలిపించి 

యుళయుల వాదములు (శద్ధతో నాలకించెసు. వజ్జియ మేధ (సదర్శించి 

యూ [గ్రామముల మరల జైనచార్యుల కిప్పించి వివదించిన (గ్రామాధి 

కారులనుగూడ సంతుష్పచిత్తులజే సెను. అందుపై జై నమతాను యాయులు 
గూడ రాజరాజు ప్రెరాజభ క్తి కలవారైరి. 

ఇటు కృష్ణ కో తరమున విజయవాడలో రాజగ్రాజు సెన్యములును 

అటు దకీణమున నుండవల్లిలో విజయాదిత్యుని పై న్మ్యములును విడసీ 

యుద్ధమున కదను నిరీక్షించుచుండెను. 

ఒకనాటి రాతి విజయాదిత్యుడు పటకుటీరములో (పొద్దుపోవు 
వరకు దీర్హ చింత చేయుచుండెను. కర్ణాటసై న్యములు వచ్చుచున్న నిశ్చయ 
వార్త తెలియలేదు, ఏమి చేయవలె ను? సమీపమున నిద్రించుచున్న కుమా 
రుడు శ క్రివర్మ పలవరించెను. పం(డెండేంళ్ళ యా కురవాని ముఖము 
నిద్రలో భయవిహ్వల మయ్యెను. ఆది చూచిన విజయాదిత్యునికి గుండె 
తరుగుకొనిపోయెను. దాది పిల్లవానిని వెంటనే స్వస్థుని జేసెను, గాని 
యాస్మృతి విజయాదిత్యుని మనసును వీడలేదు, 
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క్ నదిపై సుండి వీచుగాలి. కొండసందునుండి రివ్వున పీచ్లస్రా 

గను; విజయాదిత్యుడు చింతించుచుండగనే నిద్దుర పళ్లను, 

చింతాకాంతులై నవారికి సరిగా నిద్దురపట్టదు. ప యానాటి రాతి 

పీచిన కృష్ణావీచికల హం స “దువ కొండపె పె వెలసియున్న 
కనకదుి మహాక్మకమో, నుల్లేశ్వరుని మహిమమో, '" ఏరుగరాదుకాని 

యారాత్రి పిజయాదిత్యునికి సుఖనిద సపైను. 

ఆ స్మిద్రలో నతని కొక కల వచ్చెను. అప్పటి కెన్నడో ముప్ప 
దేండ్లనాడు స్వర్శతుడైన యాతని తండ్రి విమలాదిత్యుని (పేమమూ రి 
కనిపించెను తండ్రి "పక్కనే కులదై సమగు ఆడివరా హమూ ర్తి చూడ 

నయ్యను. 

ఆ రెండు దివ్యమూ రులను సగౌరవముగా తిలకించుచున్న ంకలో 
ఆది వరాహమూర్తి రాజరాజనరేందుడుగా మారిపోయి. తమ్ముని ఆదర 

ముతో తన ప్రక్కకు రమ్మని చీరుచుండెను. ఒక్కసారిగా విజయాది 

త్యునికి అస్నగారిపై హృదయములో (పేమగ్ గెరవములు పొంగెను, 

ఆ పొంగుళో నతడు మేల్కాంచెను. సటకుటీ ముతో నుతర 

భాగమున నున్న వాతాయనమునుండి చంద్రకాంతి చల్లగా నాతని వక్షో 
భాగమును వెలిగించుచుండెసు. రాజరాజుదియు, విమాలా దిత్యునిదియు 

మూర్తులు తన హృదయభాగమునుండి వాతాయనమార్షమున నుత్తర 

దిక్కు గా నిష్ముమించుచున్న బ్లు భావ ముదయించెను. 

అంతరంగనుం దలముకొన్న సువాసనలవలె విజయాదిత్యుని నా 

స్వప్నస్మృతి వదలలేదు. రాజరాజనరేంద్రుని రూపములో తండ్రి విమలా 
దిత్యుని పోలిక యెంత యున్నదనియు నాతని కప్పుడు విశదమయ్యెను, 

ఆ స్వప్నమునే స్మరించుచు సుఖానుభూతికో నుండి యాత డాపై నిద్దుర 
పోలేదుం 

ఇెల్లవారగనే యాంతరంగికు డగు స్వప్నళాస్రుకోవిదుని బిలిసించి 

స్వస్నఫల "మడిగెను, స్వ స్నవేది దీర్హ కాల మాలోచించెను. అతని కప్ప 

టికే ఉండవల్లి జై నవసతి యధిపతి “ త్రికాలయోగ సిద్ధాంత దేవరల వసతి 

28) 
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నుండి వచ్చిన స్వర్హములు ముట్టజేసియుండెను. దీర్భ లోచనానంతర మత 
డిట్లు చెప్పెను, 

“మహారాజా, ఇది దివ్యమగు స్వప్నము, మీ అన్నగారితో సంధి 
చేసికొనుట పూజ్యులగు మీ పికృపొదుల యభిమత మే కొక, కేవల మాది 

వరాహదేవుని ఆదేశము, మరియొక .సూచనయు నందు కలదు. రాజరాజ 
శర పక్ష మవలంబించినచో మిక్సు వారీ అనంతరము వేంగీరాజ్య 

పట్టాభిశే ఇకము (పా పీ పించు లక్షణము గూడ స్పష్టము ముగా తో తోచుచున్నది. 

విజయాదిత్యు డాతనికీ సెలవిచ్చి పం పెను, ఆతడు చెప్పిన ఫల 

మాలోచించుకొనెను. మాటిమాటికి పిల్లవాడగు శక్రిపర్మ పడుచున్న 
యగబాబ్దు మనస్సును వేధించుచుండెను.మూడు దినము లాలోచించినను 
స్వస్నవృ త్ర తము విస్మృతి నొందలేకపోయెను. రాయబార మంప నిశ్చ 
యించెను. కాని రాజరాజు రాయదార మంగీకరించునా? స్వస్న మందలి 

రాజరాజువలె వొస్టవ రాజరాజు (సవ ర్హించునా? ఐనను రాయబార 

మంపినంతమా[త్రమున నష్ట మేమి? 

అప్పటికే కర్ణాటకుల సైన్యము విజయాదిత్యుని సహాయమునకు 
వచ్చుచుండెను, ఆ సైన్యము వచ్చుచున్నట్లు వజియ్మపెగ్గడలకు ముందుగనే 
తెలిసెను. కాని యా వార్త విజయాదిత్యునికి దే'కుండ నరికకైను. 

విజయాదిత్యుడు జంకుతో నన్నకు సంధినిమి తము రాయబార 

మం పెను. వజ్లియ్య పెగ్గడ యేకాంతమున ఆకరాజపు మంత ముస 

చేశించెను. “సోదరులు కలహించుట యుభయులకు (శేయస్కరిము కాదు. 

ఈ యవకొశముచేతనే గదా, కర్ణాటక సైన్యములకు మనము .చులకన 

మైనది! ఈ యుద్దమువలన జనసంక్షోభము కలుగుచున్నది. పంటలు చెడి 
పోవుచున్నవి, తమ్ముని నాదరముతో దరితీయుట లోకక్షే మము.” 

రాజరాజు ఆలోచించెను. పూర్వ మొకమారు ఈ తమ్ముడు తన్ను 

'దేశమునుండియే వెడల నడిచెను. ఇప్పుడు పెద్ద సేనలతో దండె రైసు, 

(ద్రావిడ సేనలు ముందు తాకినందున సన్న గిల్లిన సేనతో. నిత డిప్ప 
డున్నాడు, మరియను కర్ణాట సేనలు పచ్చుచున్న వి, ఇప్పు డితనితో సంది 

చేసికొనుట (ప్రమాదము "కాదా! 
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రాజరాజు మనస్సులో నాలోచించుచుండగనే వజ్జియ కంతయు 
తెలిసిపోయెను. రాజరాజు మాటాడకముందె యిట్ల నెను: 

“తలా; రన కంర. మన మిప్పుడు సంధి చేసికొనినదో 
నా వచ్చుచున్న కర్ణాట సే నలు వెనుకకు పారిపోవును. న సులభ 

ముగా వానిని నాశనము చేయవచ్చును: ఒకవేళ తలపడినను సుఖముగా 
నోర్వివచ్చును, కీ మీ తమ్ములను క సకాపిలో సమ స్రగొరవములు చూప్పచు 

గౌరవాదరములతో బంధితుని చేయవచ్చును.” 

రాజరాజు భారమంతయు వజ్ణియపెగ్గడలకే వదలి వేసెను. శ్వీమ 
కాలములనే సోదరులకు సంధి కుదిరేను. కష్టసమయములలో తా నంపిన 

రాయవారదును రాజరాజు సరిగా చూచు నని విజయాదిత్యు డూహింప 

లేదు కొని యాత డెన్న డును తలంపని విధముగా విశేషమగు నాద 
రముతో ను త్రరము వచ్చెను విజయాదిత్యుడు నమ్మ లేకపోయెను. ఒకు. 
మ్మడిగా నతని హృదయములో నన్నగారిపై భీ గొరనము (పేమ 

క పోంగి పొరలసాగెను, రాజరాజు రాయవారమును విశ్వసించి విజ 

యాదిత్యుడు ససై న్యముగా లొంగిపోయెను. 

రాజరాజు రాయబారములో నిచ్చిన యభయము సర్వవిధముల 

చెల్లించెను విజయాదిత్యునికి సమ స్తగౌరవములు చేయ ను త్రరువు లొసం 

గను. 

ఇత లో విజయాదిత్యునికి సహాయమునకు వచ్చుచున్న కర్ణాట 

సైన్యములు కృష్ణకు దక్షిణతీరముననే తూర్పునకు వచ్చుచుండెను. నప 

కొముని యాధి సత్యమున రాజరాజు సేనలు కృషను ను త్రరించెను. విజయా 

దిత్యుని సేన లచ్చట నున్న'ప్లే' సూచనలు చేయుచు వొ ర్తలు (పదిల 

జే సెను, కర్హాటసై న్యములు దురహంకారముతో ముందుక వచ్చుచుండెను. 

అకస్మా త్ర తుగా నా సై న్యములపై నృపకాముని సైన్యములు 

పడెను. కర్ణాట దండనాథులు నివ్వెరపోయిరి. వారికి సేనలు కూర్చుకొని 

యెదిరించు నవకాశముకూడ లేకపోయెను. ఆ సేనలో బహుభాగ మా 
యుద్ధములో Wass పలువురు a దండనాథుణు బంధిళతు 

లైరి, శేషించిన సేన పారిపోయెను. నృపకాముని సేనలు సులభముగా 
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వానిని తరిమికొట్టగలిగెను. ఈ విధముగా నప్పటిలో కర్ణాటనై న్యములకు 
వేంగీరాజ్యముపై నాశ లేకుండ పోయెను. 

రాజరాజనరేందుడు మహాసంరంభముతో నా నిజయయా(త్ర చేసి 
తమ్మునితో రాజమహేం(దపురనునకు తిరిగివచ్చెను. తదాది విజయా 
డిత్యునకు సమస్త గొరవములు సమ్మానములు జరుగుచుండెను. 

అయితే, రాజమ హేం[దపురిలో విజయాదిత్యు డెవరు? ఆతడు 

కేవలము రాజ(భాత, రొజబంధువు! అతనికి ఎవ్వరును గౌరవము చూపు 

టలో లోటు చేయరు. అతనికి కావలసిన వస్తువులకు పరిచారకులకు నే 
మాత్రము కొరత యుండదు. అతడు తలప్ప 'సూచించినంతనే జరిగిపోవు 

చుండెను, విద్యాగోష్టికి ప పంపనభట్లాచార్యులు వచ్చి పోవుచుండును, రాజ 

రాజు ఎడమ్మప్రక్క నతడు తస్ప మరి యెవ్వరు నుండ వీలులేదు. కాని 
ఏమైనను ఆతడు రాజ(భ్రాతయే క్దా, ఉత్సవవిగహమే కదా! 

విజయాదిత్యుని కెల్లీ యుద్యోగమును లేదు. ఇతనిపై నెట్టి | త్రభుత్వ 
భారమునులేదు అతనితో నెట్టి రహస్యాలోచనయు జేయరు, 'స్వభావసిద్ద 
ముగా నతనిబుద్ధి చురుకె నది అతడు భరణపు జీవికముకో నెట్టు తృ ప్రి 

పడగలడు? కవులతో గాయకులతో న ర్రకులతో గోప్పితో విలా సములత్రో 

నాతడు తృ పిపొందువాడు కాడు. అధ్యాత్మచింతలతో దేహము మరచు 

(వక కృతికాదు, వజ్జియవలె రాజ కౌర్యములను సృృపకా కామునీవలె సహ. 

లను అన్నగారికి “మంత్రము ఉపదేశింప గల సమర్థుడు. కాని యతని 
నందుకు పిలువరు. పిలువని పేరంటమునకు పోవుట రాజరీవికి కొరజ్ర 

కదా! అందుచే నాతని నిశిత బుద్ధి శఈప్పు పట్టిన ఖడ్గమువలె మొక్కవోవుచు 

మరుభూమిలో నాటిన మొలకవలె నిష్భల మగుచున్నట్లు అతనికే గోచ 
రింపసాగెను. 

ఈదింగారు సంకెల లతనికి మధ్య మధ్య విసుగు కలిగించును. 

విసుగుకోపాటు రాజరాజనరేంద్రునిపై నతని హృదయమున కోప మంకు 
రించును. కాని నిజముగా నతనికి రాజరాజన రేం[దుడు చేసిన లోపమేమి? 

ధర్మమూ ర్రియగు నన్నగారిపై కోపమా! ఆ కోపము పితృపాదుల కిష్టము 
కొదు, ఆదివారాహునకు సమ్మతముకాదు! 
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విజయానిఖ్యుని కుమారుడగు శక్తివర్మ సతి కూడ తం్రిస్టితి స అను 

కరించుచుండెను. శం(డేకో పాబు రణఏంగములలో తిరుగుచు ' సడ్డకడ 
గండ్లు గ్హుక్కీనవి, రాజకుమారుల కవసరమగుసమ స్తవిద్యలు నతనికి 

ఉపాధ్యాయులు గరప్పచుండ్లిరి. రాజనీతి రణనీతి నేర్చుచుండెను. అతనిది 
తండిపలె తీక్షణ(పకృతి కాదు.తన పై నేభారమునుంచక సుఖముగాజీవితము 
వెళ్ళనిచ్చినచో సంతోషించు స్వభావము. కష్ట వరంపరల పిమ్మట నిలుక 
డగా రాజమహేం[దపురములో పొందుచున్న శాంతి సౌఖ్యము లాకని 

మరింత సుఖలాలసుని చేసెను, 

కాని విజయాడిత్యుని కది బాగుండలేదు. తనవలెనే కుమారుడు 

గూడ నిరుద్యోగియై కృశించుట యాతని కెంతమాత్రము నిష్టములేదు. 
తుద కన్నగారితో నా విషయము (ప్రసావింప నిశ్చయించెను. 

ఏకొంతముగా ముచ్చటించుట కవకొశమీయ మని వేడుచు విజయా 
దిత్యుడు అన్న గారికి వా ర్రనంపెను. ఆసాయంత్ర మే వచ్చుట కభ్య నుజ్జ 

యొసంగి రాజరాజు తమ్ముని నాహ్వానించెను. అంత శీఘ్రముగా నవకొళ 

మిచ్చినందున నన్నగారి యవ్యాజానురాగమునకు విజయాదిత్యుడు ముగ్రుడ 

య్యెను, ఆ సాయం(త్రమాతడు రాజదర్శనమునకు సోప్పనప్పుడు రాజ 

మందిరములో నొతనికి రెండవ రాజధ్రాజుకువలెనె విశేషపూజలు జరిగెను. 

అది చూచి యతని హృదయము మరింత యార్ట్ర్రమయ్యెను, 

విజయాదిత్యుడు రాజరాజుముందు శిరస్సు వంచి పాదములంటి 

కన్నుల కద్దుకొని యభివందన మాచరించెను, రాజరాజాతని కరస్పర్శతో 
నాదరించి యున్న తాసనమున గూర్చుండజే సెను, అచ్చట వారి యేకాం 

తమున కెట్టి యభ్యంతరమును లేనప్లే యాతనికి గోచరించెను. అన్న 
గారికీ నాయం చెంత విశ్వాస మున్నదని తలంచుకొనుచు నత డ్పప్పొం 

గెను. 

కుళల (పళ్నాదికమైన పిమ్మట వచ్చిన కార్య మేమని రాజరాజు 

(పశ్నింపగా, శ క్రీవర్మసంగతి (పసావించుటకు వచ్చినట్లు విజయాదిత్యుడు 

తెలి పెను 
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ళ్ళ క్రీవర్యను కషసాధ్యములగు కొన్ని కొర్యములలో నియోగింప 

దలచినాము, అందు కతడు సమ్మతించుశా?” ఆని రాజరా జడిగెను, 

విజయాదిత్యుని కొశ్నర్య బుయ్యను, తానువచ్చిన కార్య మడుగ 

కుండనే సఫల మైనందున నత గానందభరితు డయ్యెను, 

“మీరు నియోగించిన కార్యములు నిర్వ రించుటకంపె శ కీవర్మకు 

మరేమి కోరికయుండును? మీ యా లత 'డెన్నుగహములుగా భావి ంప 

గలడు "ఆ నను విజయాదిత్యుడు, 

“అవును. కొంతకొలమునుండి మాకు ఆతనికి భారమగు పని 

చెప్పనీచో ననుభవ మేర్చడక మాంద్య మేర్చడునేమో యని భయ మగు 
చున్నది. కానియట్టిది మీకు రుచించునో రుచింపదో యని (ప్రస్తావింప 

శంకించితిమి" అనెను రాజరాజు, 

విజయా : ఎంతమాట! మమ్ము, మా కుమారుని మీసఃజనముగా 

భావించి యాజ్ఞాపింసవలె మహోగాజ్రా! 

రాజరాజు: “మీకును నది సమ్మతమని తెలిపినారు గనుక శ కి 
వర్మను త్వరలో పిలిపించి యతని కెట్టి కార్యములు సాధించుటలో 
నెక్కువ యిష్టమో విచా రించి నియోగింతుము. మీరు చెప్పిన మాటలపై 

నాధారపడుచున్నిము సుమా! లేనిచోమరి యొకరి కౌ శమ విదింతుము! 

విజ: (శ్రమ యనవద్దు (పభూ! శ క్రిపర్మ నిరుద్ ద్యోగిగనుండుటచే 

మంద బుద్దియు వినోదలాలసుడ నై దుర్చలు డగునని మేము బహుకొల 

ముగా చింతించుచు నా విషచుము మనఏచేయుటకె యీ యేకాంత మని 

లషించినాము. అడుగకుండగనే మీ యను(గ హమున మ్ య భీష్టము 

సిద్ధించినది. 

రాజరా జాదరముతో చిరునవ్వు నవ్వెను 
రాజ : పు జ్యాలగు విమలాదిత్యులు మాలళలోనను మీయందును 

సమానముగ మూ రీభవించియున్నారుగదా! మన చి క్రములును నందుచే 

నొకేవిధముగ దిసరి చును, మీ కోరిక తెలియటవే మాకు పరమానంద 
మెనది, 
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విజయాదిత్యుడు మరియు నీకరనిషయములు (పసంగించి "సెలవు 

తీసికొని వెడలిపోయెను, 

వజ్జియ (పెగ్గడలు ఉపదేశించిన సువ pee ఈవిధముగా 

విరియసాగేను. యి మరునాటి యుదయముననే (శోత్రియులగు పలువురు 

(బాహ్మణులు గోదావరీతీరమున రాజమ హేం(దపురములో యజ్ఞ మొన 

ర్చుటకు అనుజ్ఞ ని" కరించెనని వజ్జియ్మ పెగ్గడల పై రాజరాజుకుకొందెము 

చెప్పు మనవి చేసికొనిరి. అందు పై రాజరాజు వారిని విచారింతు నని 

చెప్పి సెలవిచ్చి పంపెను. 

తాత్కాలికముగా వజ్జియ్య పెగ్గడ రాజ్యతంత్ర ములో నెక్కున 

స్వాతం (త్రము పహించుచున్నా డని రాజరాజుకు విసుగు జనించను, 

అప్పుడే మోటుసలిలోని నావధ్యకుని రాజమహేం(ద్రపురమునకు పిలిపింస 
వలసివచ్చినది. తాత్కాలికముగా నా పదవి యెవ్యరి కీయవలనో యని 

యాలోచనలో నుండెను. వజియకు తన యుద్దేశము తెచుపకుండ రాజ 

రాజు శ క్రీవర్మను పిలిపి౦ 1 ననా అందుపై నక్రని కో రిక పకా 

రము శ క వర్మకు తాత్కాలికముగా మోటుసల్లిలో' నావధ్యకపదవి 

యొసంగెను, 

వజ్జియ కది యిష్టము లేదు. నావధ్యక్షేపదవి మిక్కిలి విశ్వాస 

ప్మాతునకు సమర్హునకు " నీయదగినది. అందులో రానున్న దినములు 

(పమాదకరముగా నున్నవి. 

శ క్రివర్మ కా పదవి యిచ్చినల్లు రాజరాజు వజ్జియ కెరిగింపగనే 
వజ్జియ నివ్వెరపోయెను, 

“ఇందుచే మనము తీర్పనలసిన భారము ద్విగుణ మొనర్చినారు 
ప్రభూ! కాని యా (వాహ్మణులకు వె శాఖమాసములో యజ్ఞ మొనర్చ 

నన్ను యిచ్చినచో మాత్రము మనకందరకు నా భ్రారము దుర్భరమగు ననీ 

మనపీ చేసికొందును.” . 

వజియ పల్కులు విని రాజరాజు చిరునవ్వు నవ్వెను. “భయశీలు 
రగు మీదోటి వృద్దవాహ్మణుల భయము మా కావేశింప జూచెదరా? అని 

యడిగెను. 
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వజ్జియ దీర్చ కాలము రాజరాజాతో ' ష్. వెడలిపోయెను. 

కొలడికొలముసకే ళ క్రివర్మ మోటుసల్లికి నావధ్యతుడుగా వెడలెను 
విజయాదిళ్యుడు శ్రద్దగా రాజకార్యము సమర్దతతో ఫిర్వహింపవలె నని 

కుమారునికి పునః స్సనః ఆదేశించి ఆశీర్వదించి సం పెను. 

ఎండలు ముదిరెను, ఎండాకాలము రాజమ హో గాం ధ్రప్పృరములో తన 

(ప్రభావము స్పష్టవరచుచుం డెను, వడగాలి ఈ చెవినుండి యా ఇచవిలోని 

కీడ్ని వీచుచు జీవకోటులను నీరస ప్రాయలనుగా జేయుచుండెను. ఆ పట్ట 
ణమును పాలించిన రాజు లెందరో మారిరి కొని బుతురాజులు మాత్రము 

ఎవరికొలమున వారి ప్రభుత్వము నిర్విఘ్నముగా నెరపుచుందిరి, 

పట్టణమంత టను (ప్రపలు నెలకొల్చిరి. అందు ఎండ బాధకు తాశలేని 

వారికి నిలువ సీడయే గాక దాహము తీర్చుకొనుటక్ష చల్లని సీరమును 

మజ్జిగయు పుష్కలముగా అభించును. (పథధానములగు ' చతుష్పథములం 

దెల్ల నట్టి ప్రవలు కలవు, అవి విశేషభాగము రాజస్థాపిః కములే; కొని ధన 
వంతులగు ధర్మాత్ములు పెట్టినవికూడ గలవు, 

(పపాదులు ఎండబాధను కొంత యుపశమింసజేయు సాధనములే 
కాని యవి రాజమహేం్యద్రప్పరి 'ఎండబాధ నెట్లు శీసివేయగలపు! అందును 
సామాన్యుల మందిరములలో వాతాయనములు | తక్కువ, మహాపట్టణములో 

నిండ్లు దగ్గర దగ్గరగా నున్నందున (పకృతిసిద్ధముగా నెండ వేడి ఎక్కువ 
ప్రసరించు నచ్చటి గృహములు వాస సఖ్యము లేకుండెను, కు 2 
హృదయములలో నావేదన పెరుగజ్ చ్చెను. 

కాని విశేషధనాఢ్యులకు బుతు భేదముసుబట్టి (పత్యేక స్రౌక్ర 

ర్యముణు గల వేర్వేరు మందిరములుండెను. రాజరాజు రాజబంధువులును 
వారి వారి గీస్మ మందిరములలో (పవీశించిరి. విజయాదిత్యు డానొడు 
విశాలమగు తన (గీష్మమందిరములో (ప్రవేశించెను. 

= ఆది యొక చక్కని యుద్యానమధ్యమున నున్నత (ప్రదేశమున 

గలదు, అచ్చటినుండి గోదావర్మీపవాహము కన్నపించును. ఆ మందిరఘు 
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నకు వాతాయనము లనేకము లున్నవి. వాతాయనపార్శ్యముల జలయం|త్ర 

ములనుండి సీట్ తోంపురులు చల్లగా పడ్రుచుండెను. వేడి గాడు లోనికి 
రాకుండ ద్వారములకు వట్టివేరు తడకలు _వేలజేసి వానిని నిరంతరము 
తడుప్పచుండిరి, ses నా మండిరమున నెండవేడి (ప్రవేశింప 
కుండుట కెన్నియేని కల్పనలు చేసిరి, 

విజయాదిత్యుడు సుఖాసనముపై సుఖాసీనుచై యుండెను. ఇరువురు 

యవన మ త్రకాశినులు చామరములు పట్టి వ ణా పిసరు 

చుండిరి. మణీ యొకతె మేనికి చందనచర్చ చేయుచుండెను. ఆతని 
మనస్సు చల్లపడి అన్నగారి (పేమాతిళయమును గూర్చి యాలోచించుచు 
శ క్రివర్మను వెంటనంబను. 

నావధ్యక్షపదవి వేంగీరాజ్యములో మండలాధిపత్యముకం టె నున్నత 
మగు పదవి. సముద్రయానము చేయు (ప్రవహణములకును నదీపయా 
ణము లొసర్చు నావలకుసు వాహినుల తరించు తరులకును నావధ్యక్షుడే 
యధికౌరి. దేశములోనికి డిగుమతి యగు నరుకు లన్నిటిమీద సన్ను 
వసూలుచేసి పరాహమ్ముదిక యతడే వేయును, అతని యనుజ్జాహత్రము 
లేని దే నావయు నద్మీవయాజము చేయరాదు; ఏ తరియు క కరింపరాదు; ఏ 
(పవహణమును బయలుడేరరాదు. ఈ శాసనము ధిక్కరించినవారు (క్రూర 

దండనకు పాతులగుధదురు (పజల (పయాణములు చాలభాగము నావధ్య 

తసి యధికారమునకు లోబడియుందును. అత డాజాపించినచో దేశములో 

రాకపోక లన్నియు కట్టువడిపోవును. అందుచే నావధ్యక్షపదవి బహు 

విశ్వాసస్నాత్రుడు, అనుభవళాలి, అ(ప్రమత్తుడు నగువాని కిచ్చు నాచారము, 

అట్టి యున్నతపదవి రాజరాజు తన కునూరున కిచ్చినాడు, 

అందులో నగి యయాచితముగ ననుకొనకుండగ లభించెను, ఈ పదవి 
శక్రివర్మ సామర్గ్యముతో నిర్వహించిన నతనికి వేంగీరాజ్య మంత ట 
విశేషగౌరవము పలుకుబడి రాగలదు! 

అదియునుగాక ఆ సమయములో రాజధానీ సగరమునను వేంగీ 
రాష్ట్రమునను జరుగుచున్న గుసగుసలు విజయాదిత్యుని చెవి జేరకున్నవా? 

27) 
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సము[ద్రములో తుపాను రేగుటకు ముందు కనపడునట్లు రాజ్యమంతటను 

గొప్పయలజడి జరుగు (పయత్నములతో రాజమ హేంద్రపురము కడుపు 

నిండి యుండెను, 

అట్టి సమయములో నానధ్యక్షునికి చాల వని కలుగును. అత డా 

సమయమున తీవముగా జాగరూకుడై విధి నెర వేర్పనిచో అల్లరి యడ 

చుట సాధ్యముకాదు. విశ్వాసపాత్రులగు రాజభటులకే శఘగమనమునకు 

సౌకర్యములు సంపొదింపవలెను. రాజశత్రువులగు విస్తవకరులను అడుగు 

కదల్పకుండ జేసి (సమాదవా ర్రలు (ప్రాకకుండ నరికట్టవలెను. ఈ క్లీష్ట 
పరీకానముయమున శ క్రీవర్మపై సీ భారముంచుట ఆలో. ౦_నకొలడియు 

విజయాదిత్యునికి సంతోషముతోపాటు కొంత భయము కూడ కలిగించెను. 

శ క్రివర్మ విధి నిర్వ ర్తింపనిచో నెంత (ప్రమాదము! యువరాజుపై నీభార 
ముంచకి తన కుమారునిపై మహారా జీ భార మెందు కుంచినాడు? 

ఈ స్థితిగతులలో యువరాజును చోళరాజ్యమునకు పంపుట శుభమే, 
కీడెంచి మే లెంచుట రాజనీతి, రొాజమహేం[దపరిలో నుష్మదవ మేడేని 

సంభవించి రాజరాజుకు, యువరాజుకు నొకేసారిగా నపాయము కలిగిన 

(పమాదము కాదా: ముందు యువరాజును సురక్షితముగా కొం: బీపట్టణము 

చేర్నుట క్షేమమే. అయినను ఇట్టి విపత్సమయములో నపాయము లెదు 

ర్కొనుట నేర్చుకొననిచో యువరాజు మరెప్పుడు నేర్చుకొనును: ఈ 
వేంగిరాజ్యమును అవిచ్చన్నముగా మూడు తరములు పాలించినవా 

రెవరు? 

అంతలో నతనికి విజయవాడ కెదురుగా ఉండవల్లి రేవునొర్ధ 
స్కంధా వారములో నాతడు కనిన స్వప్నమును స్నప్నవేత్త చెప్పిన 
వాక్యములును జ్ఞ ప్రీవచ్చెను, రాజరాజనరేండుని యనంతరము తానే 

వేంగీరాజ్కా ధిసతి కాగల డని కొదా యాతడు చెప్పినది! ఒక్క నిమెష 
కొల మా భావనాన్ ఖ్యముతో లోలుడై యానందించను కొనీ యు త్ర 

రక్షణముననే యాతని హృదయము శూలముతో పొడిచి నట్టయ్యెను, 
సొక్షొత్తు పితృతుల్యుడగు తన యన్నగారి రాజ్యమును కొంకీంచు తా నెంత 

దుర్మార్గుడు! ఎంత కృత జ్ఞాడు! ఎంతవిళ్వాసఘాత కుడు: రాజప్ప(తుడు 
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ఖడ్గము పట్టి చేసన (ప్రమాణము తప్పునా! విజయాదిత్యుడు రాజరాజుతో 

సంధి చేసికొనినప్పుడు ఖడ్గ్డముపట్టి రాజరాజుకును అతని సంతతికిని 

విశ్వాపపాతుడై స్ చేయునట్లు “ప్రమాణము వసనే! ఆట్టయెడ అన్న 

గారి వ ద ల లోభము. కలుగుట... ఒక్కనిమేషము మాన 
సికముగానే ఐనను. ఎంత నీచము! ఛీ! అతని దేహము అ(పయత్న 

ముగా జలదరించెను! 

చామరము వేయుచున్న వారిలో నొక యవనయువతి యది గమ 
నించి “జలయం(త్రములోని శైెత్యము తగ్గింతునా?” అని (ప్రశ్నించెను. 

“ఆవసరములే "దని విజయాదిత్యు డు త్తరమిచ్చి దేహ హమున్సు ప్రయత్న 

పూర్వకముగా స్యాయ త్త మొనర్చుకొ నెను. అప్పుడు (పతీహోరి వచ్చి 

మల్లప్ప రాజప్పుత్రుడు 'దర్శనార్థము వేచియున్నా డని నివేదించెను. కొంచె 

మాళ్చర్యపడుచు వెంటనే యాతని (పవేశపెట బ్ర ననుజ్జ యొసంగెను ప్రతీ 
హారి మల్లప్పను (ప్రవేశ పెట్టి నిష్క్రమించెను. 

ఇప్పుడు మల్లప్ప యథాపకారము స్వస్టుడె యుండెను. విజయా 

దిత్యుని వయస్సుకును పదఏకిని అర్హ మగు విధమున నతనికి మల్లప్ప 

వంగి నమస్కరించెను. విజయాదిట్యునిచే ననుజ్ఞాతుడై యాత డాసన 
మలంక రించెను. 

కశల(ప్రశ్నాదిక ము మెనది. అంతట మల్ల ప్ప యిట్ల నెను ; 

“ఇన్నాళ్ళకు శ క్రివర్మళ క్రీకి అర్హ మగు నుద్యోగము లభించినది. 
మా కందరికి నందు కెంతయు నానందమైనది. మీ కుమారుని కీ గౌర 

వము లభించుట మాకు లభించినచ్తే మా "సోదరుల మందరము భావించి 

యానందించుచున్నాము". 

ఆ మాటలక్ష విజయాదిత్యుడు సంతోషముతో పొంగిపోయెను. కాని 

చిరకాలాభ్య స్త సమగు నాత్మనిగ్రహముతో పొంగు కనుపరపక, "ఆ పులై న 

మీ రానందించుటలో వింత యేమున్నది? కాని యత డా పదవి నిర్వ 

హించినప్పుడు గదా మనబోటి యాప్తుల మెక్కువ సంతోషించునది:” 

అనెను. 
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మల్లప్ప : అందుకు సందేహమా! సితృ సహజమైన యధ్రె ర్య 

ముతో మీరట్లసు చున్నారు, కాని శ క్రివర్మకును మీకును కొలచుకొన్న చో 

సాధ్యము. కోని దేమున్నది! సాకెత్తు  మీరిరువురు రాజూజుకును యువ 

రాజుకుసు. తుల్యులాయెను! 

వెంటనే విజయాదిత్యుడు సవరించెను : 

“అంతమాట సహో త్రములోకూడ ననరాదు. ప్రభుపులతో డను ప్రభ 
పుత్రుని తోడను సామ్య మెంతవారికిగూడ కూడదు!” 

అనాడు మల్లప్ప సంభాషణ మంతయు నాతీరుననే యుండెను, 

విజయాదిత్యుని పలుకులుగూడ 'నౌ విధమున నే. అవకాశ మీయకుండ 

నుండెను, 

మల్లస్పకు అశ్వ మెక్కుటలో గలిగిన (ప్రమాదముదే కలిగినదాధ 
తచ్చికిత్స విషయములు విజయాదిత్యుడు (ప్రశ్నించెను. మల్లప్ప యా 

సంగతులు వివరించి తనకు కలిగిన (పొణాపాయము శేవలముగా సంఘా 
రొమములోని వైద్యులు రసన (పాణమువలననే తప్పినట్లు చెప్పెను. 

మరియు. 

ఆ అశ్వను తెన్చిన సైంధవుడు, పాపము, తస్కరుడు కొనే 

కాడట! సంతకో వచ్చిన యశ్వవ ర్రకుని యశ్వశిక్షకుడట: రాజానుమతితో 
కేవలము (క్రీడార్థము వచ్చినవానిని తస్కరునిగా బంధించి యింతకాలము 

నధిక రణస్టాన మునకుగూడ రాకుండబేయుట విదేశవ రకుల కలజడి కలి 

గించుచున్నది. ఇది రొాజరాజులకు మనవి చేయవలెనని యున్నది.” 

అనెన్ను 

“మంచిది! ధర్మకరణమునకు రాజరాజన రేందద్రులు పెనుదీయువా థె 

కారు, నేను. చిన్నతనమునుండి యెరుగుదును గదా! ఎప్పుడు నింతే ' అని 
విజయాదిత్యుడు ధై ధైర్యము చెప్పెను, 

మల్లిప్ప : ము కాని, రాజరాజుల మతి ఏరుచువా రున్నారు. 

వా రర్నద్గరక్టు నట్టి ధర్మబుద్ధి యున్నట్లు తోచుటలేదు, చూడరాదా! యువ 
రాజు (ప్రమాదమని మాసోద్రు లందరు కన్నులార చూచి చెప్పుచున్న 
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దానికి మా సోదరుఖలో గాండీవివంటివానిని శిక్షపాలు చేసిరి ఈ సంద 
రృమున నాకేమి చేయవలెనో తోపకున్నది. 

విజయా : ఆ విషయము మీకంత బాధ కలిగించుటకు కారణ 

మేమి? 
మల్లస్ప : అతడు నిర్లోషి యని నాకు సంఘావామములో చికిత్స 

నొందుచుండగా నిశ్చయముగా తెలియవచ్చినది. ఆసైంధవ వ ర్రకుడు, 

తన యశ్య శిక్షకా(గ్రేసరుడు లేనందున నశ్యములన్ని యు నీరు మ 
ముట్టక క్షీణించిపోవుచున్న వని ఘోష పెట్టని దినములేదు. జనఘొ 
యాలకీంసనిచో మనకు మాత్రము శుభమా! 

వీజయా : అట్లగుచో. నా విషయము మీరే రొజరాజులతో (పసా 

వింపక పోయితిరా? ఇన్నాళ, సపరాధిని అధికరణస్థానమునకు కేకుండుట 

మాకును వింతగనే యున్నది. కాని యం డేదో కీలక ముండవచ్చును. 

మల్లన్న : ఏమియు లేదు. నిర్గక్ష్యము! నై రృృణ్యము: 

విజయా : ఐనచో మీ రా విషయము వెంటనే రాజాజాలకు నివే 

దించుట యు త్రమముః అలసింపవలదు! 

మల్లస్ప యెన్నో విధముల నంకరచ్ము సంపాదించుబకు (ప్రయ 

త్నించియు, విజయాదిత్యుని యుశ్రవములచే విఫలీస్పరయక్నుదై యాళ 
వదలుకొని యానాటికి సెలవు తీసికొని పడిపో యును: యాదిత్యు 

డును మల్లప్ప ప్యంగ్యవాక్యము లర్జమయ్యు నము కానివానివలె (పవ 

_ర్తించెను. 

శ క్రివర్మ యనుభవము లేనందున వీరి తేనె మాటలకు లొంగి 
పోయి (ప్రమాదము తెచ్చుకొనడు గదా: 

ఇట్లు తలంచుచు చి" ర్రశాంతి కొరకు వంపనభట్టో పాధ్యాయ లను 

దయచేయవలసినదవి వా రస నంప నాతడు వచ్చెను. ఈ షంపనభట్టో పొ 

ధ్యాయులు పరాశర గోత్రుడు, వేదవేదాంగవిదుడ్తు. మీమాంసా పవీణుడు 

అంతియకాక యాతడు. ఆగస్తునివలె చుళుకీకృత సమ _ససాహిత్యసాగ 

రుడు, పాఠ పవచనమున ప్రవీణుడు. ఐనను సభాముఖమున మాటాడగల 
నేర్చు కలవాడు కాడు, ఆదియుల గాక యాతని కావ్యషక్షపాతము చీద 
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మార్యుని నిశతతర్కము ముందు తరచుగా నిలువక పరాస్త మగుచుండు 

టవే రాజసభలో నాతడు మాట్లాడ జంకుచుండెను, కాని యాతని (ప్రతిభ 
యేకొంత(ప్రసంగమాలలో మిక్కిలి ళోభిలుచుచుండును. 

చాల (ప్రొద్దు పంపనభట్టోపాధ్యాయులతో శాస్ర విచారణ చేయుచు 
విజయాధిత్యు డానాడు గడి పెను. శాస్త్ర్ర్యగంథము లన్నియు సంస్కృత 

ములో నున్నవి, శా స్త్రవిషయములు భ్రాష్నాగంథస్థ మేల చేయరాదు? ఇది 
విజయాదిత్యుని (ప్రశ్న. 

ఉపాధ్యాయు డది యనేక ళాస్ర్రోదాహారణఅతో విశదీకరించెను. 
జైమినీయ ధర్మసూత్రము లున్నవి. అవి వేదమంతయు మనస్సులో 

నుంచుకొని పుట్టినవి. ఆంధ్రభాషలో పాఠము చెప్పిన ధోరణిగా విస్తరింప 
దగునే గాని యట్టి సూత్రము వ్రాయుట సాధ్యము కాదు. భరతధర్మ 
సారము సులభముగా (గహింప దలచిన వారికి వేదవ్యాసకృత మహాభార 
త్రమే శరణ్యము, అది ఆంధద్రీకరించుట సాధ్యమా ! 

34 
బ్రుగౌదిగా భరత ఖండ మునకు బంగారు పండు భూమియను ప్రతీతి 

కలదు. మానవుల తృష్టకు అంతములేదు భరతఖండనివాసులకు కూడ 

ఈ ధనతృష్ణ కలదు ఇంశకంటెగూడ నెక్కువ బంగారు సులభముగా 

దొరకునని “ప్రతీతిగల యితరభూములకు భరతఖండవాసులు య్యాత్రలు 

సొగించినారు, అట్టిభూములు (పధానముగ తూర్పుసము[ దమున నెన్నియో 

కలవు, అవి ఎక్కువభాగము ద్వీపములు, కొన్ని ద్వీపకల్పములు, 

అందులో ప్రధానములు సుమి శ్రద్వీసము, యవద్వీపము, సువర్గ ద్వీపము, 

మధురద్వీసము, బలిద్వీపము, అంబకద్వీపము, శుంభద్వీపము, తామ 

ద్వీపము, మలయద్వీపకల్చము. వాని నన్నిటిని పేర్కొనుట యసాధ్యము, 
కేవలమవి యసంఖ్యాకములు, వేనకువేలు కలవు. ఇట్లువానికి (ప్రత్యేక 

నామము లున్నను అన్నిటికి సామాన్యనామము సువర్షభూమి, సువర్ణ ద్వీప 
మనియే! 

భరతఖం డమున తూర్పు సముద్రతీరమున ముఖ్యమగు రేవుపటణ 
యల 
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ములు మూడు ఉ త్రరమున గంగానదీద్వారమునొద్ద తా(మైలి ప్త, వేంగీతీర 
మున కృష్ణాసదీ ముఖద్వార సమీపమున మోటుపల్లి, దక్షిణమున కావేరీ 

నదీద్వారమునొద్ద నాగపట్టణము -- ఇవి (పధానములు.. ఇవిగాక మరియు 
ననేకములు గలవు. నువరర్వీపయా శ్రచేయ నావలు సూటిగా సముద్రము 

లోనికి ప్రయాణముచేసి నక్కవరము (నికోదారు) దీవులు చేరుకొనును, 
ఆ పిమ్మట సుమికత్రద్వీపమున ఇం|దగిరినదీ ముఖద్వారమునో, మలయ 

ద్వీసకల్పము దకిణాగమున సింహప్పరమునో చేరుకొనును. అచ్చటి 
నుండి యా నావల లోననెగాని యితరనావలపై గాని నిరీశ ప్రదేశము చేరి 

కొందురు. రాజరాజనరేం(దుని మామగారగు గంగై కొండ రాజేం(ద 

దేవుడు నక్కవరము ద్వీపములను, మలయద్వీ పకల్పమున, |ద్రావిడవాజ్ఞ్మ 

యములో కడారమను నామము గల కటాహమును అందలి విద్యాధరతో 

రణమును జయించి, పన్నాయ్, మలై యూరను పర్వత దుర్గము మాయిరు 

డింగ మను సముదజలదుగ్షమును, "మరియు ననేక (ప్రదేశములను జయి౦, 

చెను. కటాహాధిపతియగు విజయో తుంగవర్మ యెదిరింపగా నతనిజయించి 

బంధితుని చేసెను. ఇట్లచ్చట ననేక భూభాగములు జయించి యంతటికి 
(శ్రీవిషయమును నామమిడి చోళరాజ్యమున నొక మండలముగా జే సెను, 

అట్లాదీవుల జయించిన మొదటి. భారతచ్శకవ ర్తి గంగైకొండ 

చోళుడు కాడు, అప్పటికి వేయి సంవత్సరములకు పూర్వమే ఘూర్దర 
రాజకుమారు డొకడు యవద్వీపమును జయించెను. తదాది యచ్చట నా 

రాజవ్వుతుని పేర శక మారంభమయ్యెను, అప్లే ఆ పదేశము లన్నియు 
భరతఖండములోనుండి తెగి దూరముగా నున్న ఖండములవలె నున్నవి, 

ఈ దీవులకు ముందు వర్తకులు వ్యాపారార్థ ము వెళ్ళుచుండిరి, 

నెమ్మది నెమ్మదిగా బౌద్ద శ్రమణులు, జైన శ్రావకులు వారి ననుగమింప 

సాగిరి, వ ర్రకమ్ము దానివెంట నొక మతము, దానివెంట వలసలు (ప్రారం 

భమయ్యెను. వలస లొక్కొాక్కతరి శాంతముగా జరుగుచుండెను, కాని 

తరుచుగా నవి యా ద్వీపవానులకు ఇష్టము లేకపోపుటచే వలసలే దండ 
యాత్రలుగా మారజొచ్చిను. ఒక్కొాక్కుమారు జయము వీరిది, ఒక్కొక్క 
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మారు జయము వారిది! నెమ్మదిగా ఆ (ప్రదేశములపై భారతము(ద స్థిర 

మయ్యెను, దేవాలయములు వెలసెను. భారత రామాభుణములు పొదు 

కొనెను. సంఘారామములు నిండిపోయెను. భరకఖండములో నెక్కడ 

సము[దతీర(ప్రా ంతముల జీవనము కష్టముగా నుస్నను, కల్లోలములు చెల 

'రేగినను జనులు సువర్షభూములకు “వెళ్ళుట పరిపాటి యయ్యెను. ఇది 
ముఖ్యముగా బొద్దమ తాను యాయులలో (సబలెను. 

బొద్దధర్మమున వర్ణవ్యవస్థ లేదు. భారతధర్మము వ 
నాధారసడియున్న ది. భరత భూమిలో పుట్టన (పతివ్య కిని వద్రనుకొన్నను 

భష వీసరిగా ఈ వర్ద విభాగ మంటుకొ నును. ఈ మటర్ 

చేయబడినట్లు తోచును. వర్ష బేధ మంగీకరించిన జౌ 

పరిణమించి రూపాంతరములతో సిలువగలిగెను. 

కేవలము బౌద్దము ఈ దేశమునకు బయటినుండి వచ్చినవారిలో 
నుభృవించెను. అట్టివారు (పాకిన (ప్రదేశములలో సదియు వ్యాపించెను. 

ఎట్టయినను శుద్ధబొద్దము భరతభూమిలో నిలువలేక లోజపరక టు వ్యాపిం 

చెను, ప పశ్చిమ భూములలో జందు, యూదు, కై9 స్తవ, మహన్ముదీయ మ 
ములుగా పరిణామము నొందెను; తిబ్బతీ దేశములో లానూనుత మయ్యెను. 

చీనా నిప్పాను, (బ్రహ్మ దేశము, సువర్హ్భూదులు, సింహళము ఇత్యాది 

(వడేశములలో స్థానికమతములతో కలసి హీనయాన మహాయానము 

అ య్యెను, 

భరతఖండ ములో బొద్దధర్మవ్యాపనకు అడుగడుగునకు విఘ్నములే 

సంభవింపసాగెను, కాని భరతఖండములో దీ ర్లకాలమున్నందున, వైదిక 

ధర్మము, సాంఖ్యము, యోగము, ఇత్యాదులతో సాహచర్యమువలన 2 బౌద్ద 

ధర్మమునకు నూతస్షక్ కిశలిగెను, అందుచే. ఇతర భూములలో దానికీ 

నల్లేరు పై బండినడకవ లె వ్యాపనము సులభసాధ్య మైనది. అది యే 

భూమిలో ప్రవేశించిన నాభూమిలోని జనుల విశ్వాసాదులు (గ్రహించుచు 

వారి ధర్మముగా పరిణామము పొందసాగెను. సువర్శభూ ములకు బౌద్ధ 

వీరులు ఖడ్గములు, నర్తకులు సరుకులు తీసికొని పోవుచుండగా, బౌద్ద 
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గ్రమణులు మై(తి, (శ్రీధ్వజములు . తీసికొని వారివెంట ననుగమించు 
చుండిరి ” . 

ఇట్లు బ్ బౌద్దము రూపొంతరములు పొందుచున్నను చాలకొలము 

వరకు ఊఉ శ్రర దేశములను తూర్పుభాగములను మాత్రము భరోతఖండ 
మందలి మూలబౌద్దముతో సంబంధము శీరిపోలేదు. శాక్యగౌతముడు 

(పథమమున బి బోధిదీక్ష దీపంకరబుద్ధునియొద్ద (గహించెను, నాలుగు అసం 
వ్యేయకల్పములును, లక్షకల్పములును గడవీనవి. అందులో ఇరువది నలు 

గురు బుద్దులు గడచిరి. ఇంత కాలమును జన్మలెత్తుచు ఇందర బుద్దుల 

యొద్ద దీక్ష గై కొనుచుండెను. చివరక్ష కాళ సబుద్దునియ యొద్ద దీక్ష “తీసి 

కొనెను, ఈ కలియు గాదిగా 2478వ సంవత్సరమున హిమాలయ భూము 

లలో శుద్దోధనుని పుతుడై చై శాఖపూర్ణిమనాడు జనించి, వై శాఖ పూర్ణిమ 
నొడ్తు దారాప్పుత్రుల వదలి వైగౌఖపూ ర్షిమ నాడు బుద్ధత్వము నొంది వైశాఖ 

పూర్ణిమనాడు was నొందెను, ఈ / గొతమబుద్దుడు మగధ రాజ్య 

ములో పర్యటనము చేసి మత(ప్రవ రకుడయ్యెను. బుద్దుని పొదనిక్షే సముచే 

భరతభూమి పవిత్రమైనది. అతని హస్టిశేసములు ఆకోకచ క్రవ రి భరత 
' ఖండమంతట వెదజల్లి ఈ భూమినే మహాోచై త్యముగా మార్చివేసినాడు. 

ఇట్టి విశ్వాసములు బౌద్దులకు కలవు కనుక తోకమందలి బౌద్ధనా మధారుల 

కెల్ల భారత భూమి, కమూదులకు షాల సీనువలెను, కస్త సవులకు జరూస 

వేమువలెను, మహమ్మదీయులకు "బర్బరచేశమువలెను పుణ్యభూమి 

యయ్యెను. అందును ముఖ్యముగా గౌతము డవతరించిన వేలువనము, 
సంబోధి పొందిన బుద్దగయ, (ప్రథమధర్మ (ప్రవ ర్రనచేసిన సారనాథము 

మహాపరి నిర్యాణము “నొందిన కుశీనగరము గా పవి శ్రాతీపని త్ర దేశ 

ములు, అని వారికి తీర్ణయా త్రాస్టలములు. అవియే భరతభూమిపై కి ఎన్ని 

యేని దండయా త్రలకును అంత ఃకలహములకును కల్లో లములకును గూడ 

కారణములయ్యను. 

సువర్ణ ద్వీపయా(త్ర యనాదిగా సాగుచున్నను పెద్దయెత్తున వేంగీ 
మండలము నుండి యిప్పటికి ఎనుబది యేండ్లనుండియే సాగినది. రాజ 

28) 
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రాజనరేందునీ సే పె త్తం[డై శ క్వర్మ యిప్పటికి స వచ్చి ఏబది 

మూడేళ్ళయినది. ఆంతకు పూర్విము ఇరుసది యేడేండ్లు డేశ మరాజ 

క్రముగా నుండెను, రాజరాజనరేం; దుల పితామహ హులగు దానార్జవు వలను 

దూరపుజ్ఞాతి యగు బాదపరాజు హత్యచేసి “రాజ్య మా |క్రమించుకొ స 

జూచెను గానీ సామంత దండ నాథులను |ప్రజలును బాదపరాజువాలన మంగీక 

రింపర్రై రి బలవంతులు బలహీనులను హింసిం పచొచ్చిరి. భూవసతులు 

వే శేవలము శిల్పము, నేత, అద్దకము, వైద్యము, కంచరము, కూఖీ_ 

ఇళ్యాదినృత్తుల పై జీవించువారి జీవనము కష్టతరమయ్యెను, నా రప్పుడు 

Moe బౌద్దాభిమానుల! పతకము సువగ్గభూములకు అట్టివారు 

సలుపోవుటి కెస్పియో వసతులు కల్పిం ను. అభయ పంభూరాను 

లు కొంత ధనస తప్పు అయ్యెను. సోపల గల వ ర్తకు లు లక్షొధికారు 

లును కోటీళ శ్వరులును నైరి. అట్లా ఇరువనియేడేం ండ్రును చేం ంగీరాజ్యము 

ఎడి వలసలు నిరాఘాటముగా 'సాగిపోయెను. 

న 

ని 

ల్ 

మరల వేంగీరాజ్యములో చోళప్రభువుల స సహాయముతో రాజ్య 

స్టయిర్య మేర్ప్చడీన పిమ్మట సలసలు తగ్గిపో నవి అయినను వలస 

సోయి 'సువర్లభూములలో ధనవంళులై పూర్వబంధువుబను దర్శించుబకును 

పుణ్యక్షే త్రములు దర్శించు టకును. వ్యాపారము సాగించుకోనుటకును 

కొందరు మధ్యమధ్య 'వేంగీభూమికి వచ్చి ఫోవుచుండిరీ. అట్టివారు సుపర్ణ 

య. సౌఖ్యము అతిశయో పలతో వరించి చెప్పుచుండ వినిన 

రికీ అచ్చటికి వెళ్ళవ లెనను వ్యామోహ మతిశయింపసాగెసు. అక్కకి 

so తమకు సజాతీయులు మరికొందరు వచ్చుట తమ స్ట్థయిర్యము 

నకు దిలమైనళదున నట్టివారి యుత్సాహము నెక్కువ “జేయుచు రి, వర్త 

కలు నావలలో తెచ్చు నమూళ్య వ స్తువులనలనను వారు స్వలా భార్థిము 

చేయు నుద్బోదవలనను మరింత యుత్కంఠ యతిశయించుచుండను. 

అట్ల మధ్యమధ్యవలసలు సాగుచునే యుండెను, అన్ని వలసలకును 
సంఘారామములు సహాయకొరులగుట పరిపొటి య మెను. 

ఈ వలసలు ఒక్కొక్కసమయమున వేంగీ ప్రభువులకు సమ్మ 
తములే కాని కొన్ని ప్రదేశములు నిర్జన మగుచున్నందున తరుచుగా 
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వారి కిష్టము లేకుండెను. అయినను వాని నరికట్టకుండుడ వారి 
యోచారమ య్యెను. బౌద్ద సంఘారాదు ములకు (పజాసామాన్యములో 

పలుకుబడి సంపాదించుకొనుటకు వలస లేర్చాటు చేయుట యొక యాధార 
మయ్యెను, 

ఈమధ్య నెన్నడు లేనంత విపులమైన వలస యీ సంవత్సరము 
వై శా ఖకుద్ధ పూర్ణిమకు సారంగధర మెట 'సంఘారొమముసుండి బయలు 

దేరు నని “కింగీమండల మంతయు (మోగిటోయినది. ఆది నిజదై (త శుద్ద 

ములో (పారంభించిన సంతమూలకముగాను క్రీడావినో దములమూలము 

నిను మరింత వ్యా పిచెందెన్సు, నాగరాజులు సువర్షభూములలోని సంపత్తు 

లం కథారూపమున గానములు చేయసాగిరి. జీవనము జరుగని 
పేదలు అశాంతిగల యువకులు విశేష ధన మార్చింసవలె ననీ తష తుర 

తకలవారు వ్యవహారములు సద్దుకొని త్వరగా ఒంట దేరహోగక, చీనా 

నుండివచ్చిన మహాత్ముడు వారి (పయాణమ.నకు ముందు మహోసదే 

శము చేసీ యాశీర్వదించు నని కూడ వార వ్యాపించెను. వలస వెళ్ళదల 

చిన జనము వై తమాసాంతమునుండియే రాజమ'హేం[ద్రవరమునకు 

గుంపులు గుంపులుగా కూడసాగిరి. ఇందరు జన మొక్కమారుగా నొక 

చోట కూపచున్నందున వారికొర కెన్ని యో సౌకర్యములును కట్లు దిట్టము 

లును జేయవలసి వచ్చెను, పొరారోగ్యమునకు భంగము లేకుండ చేయుట 

మొదటి పని. అట్టి నియమములను ఆగంతకులు తెలిసికోనీ వానిని పొలిం 

చునట్లు చేయుట “రెండవ పని. ఇట్లు వలసలు పోవువారు ఎట్టి కార్యము 

లాచరంచుటకును వెనుదీయని సాహసులు, అందును సమూహముగా 

'జేశనవారు చీయు గుండగములు పట్ట శక్యము కొదు. ఇన్ని పనులు నిర్వ 

రిందుటకు సమర్జులగు రోజభటు ెంద'రేని అవసరము. “ఏక్కువ పసి 

చిక్ ప odds సహ్మస సంఖ్యలుగా భటులను రాజ 

మహేం[ద్రపురమునకు పిలిపించిరి. అశ్వికులు కీ ఘముగా వార్తలు చేర్చు 

చుండిరి గజబలములు పుఃరక్షణముసకు కేం[దములలో సిలిచియుండెను. 

పదాళు లంతట (ప్రసరించియుండిరి. ఈవిధముగా నెమ్మది నెమ్మదిగా 
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రాజమేే బాం దపురము శాంతినిలయమగు పట్టణపు లక్షణములు లేక మహో 

సైన్యము ఫోగై న స్క౦ధావారముగా మారసోయెను. 

బౌద్దుల కన్నిటికంటె వై శాఖపూర్ణిమ పెద్ద పండుగ, ఆ నొడు 

ప్రతి బౌద్ద సంఘారామములోను, చె చై త్యోములోను తేత్రములోను పెద్ద 
ఉత్సపము చేయుదురు. ఆ తిరునాళ్ళకు మూగు (ప్రజలు (ప్రభలు కట్టుకొని 
పోవు నాచారము కలదు. చిన్న యమొక్కు_బడు లున్న వారు వీపి (పభలు 

కట్టుకొని వెళ్ళుదురు, ధనికులగువారు బండ్ల పై (ప్రభలు తీసికొనిప్రోవుట 

కద్దు పళుజొడ్య ములు వచ్చినప్పుడు బౌద్ద దేవతలకు మొక్కుకొనుట 

కలదు. నయమెనచో నా పశువులతో శకటము కట్టియందుపై (ప్రభ పెట్టి 

దేవతకు (ప్రదక్షిణము చేయింతురు, నావలు నడుప్పవ వారు తరుచుగా బౌదా 

భిమానుల్లు. వారు యాత్రికులను తీసికొనిపోవుచు నావలపై వీలుకొలది 

(ప్రభలు పెట్టువారు, 

ఇట్లనేక విధములగు (ప్రభలున్నను అవి (పభాస్యరూపమును నిర్వ 

ర్రించునవికావు (పభ యొక లాంఛనము! ఒకొ గ్రాక్ క్కసమితి కొక్కాక్క 

(ప్రభయుండును, ఒక్కొక్కశేశి కొక్కొాక్క (ప్రభయుండును, ఒక్కొక్క 
(గ్రామమునకు గాని మండలమునకుగాని (ప్రత్యేక లాంఛనము లుండ్షును. 
వానితో ఒకొక్క. కేజి లాంఛనము మేళవించును, 

ఏ వృత్తికి సంబంధించిన ప్రధానసాధనములు ఆ వృత్తి తిచే జీవిం 
చువారికి పూజ్యదై వతములు. పడవనడుపువాడు అనుదినము పడవకు నమ 

స్కరించి పడవ సాగించును. కులాలుదు చ|కమును ఫూబించును, 
మగ్గము సాలీనికి పవిత్రము, మంగలిపొదిని దై వముగా భావిరిచును, 
ిల్సికి బ్లాడిత, ఉలి సు శ్రి, దిమ్మె ఇత్యాదులు న వతములు, ెలుకు 
లకు గానుగ, చాకలికి బాన, గొడుకు తాడి, గొల్లకు కంబలి.__ఈ విధ 
ముగా నెన్నియేని పూజింతురు. కర్షకుడు ఏకేట నాగలిని కోశేరును 
పూజించి ఏరువాక సాగించును. 

ఇస్తే వ ర్రక శేణులకుగూడవ _ర్లక్మదవ్యమును బట్టి ప్రభ్రాలాం ఛనము 
మారున్ను, “ఈ వ రక సంఘములకు సమయములనియు. నామాంతరము 
కలదు, పదునెనిమిది సనుయములు (ప్రసిద్ధమైనవి కలవు, వ్యాపారము 
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చేయు దినుసు న్గుబట్టి సమయము భేదించును. “సమయము' నకొక లాంఛన 
ముండును. అదియే ఆ*'సమయ(ప్రభ.” అయ్యావశీవ ధ్ర రక సంఘమునకు 

తెడ్డువంటి యాకొరముగల *వ(జఖైషిగి చిహ్నము. 

ఎవరి లాంఛనము వారి (పభాఎహ్నము! బౌద్ధచిహ్నాములగు బుద్ద 

విగ్రహము, బోధి దుముము, అపసవ్యమగు స్వ సికాకారముగల ధర్మ 

చక్రము, ఇందులో నొకటిగాని కొన్నిగాని యన్నియుగాని బౌద్ధ వభ 

లన్నిటి ఓద నుండును, ఏ మండలమువారిది, ఎ! శేణివారిది, లేక ఏసమ. 

యమువారిది తెలియజేయు చిహ్నములుగూడ నుండును. ఒక్కొక్క 

తణీ (గామపుర సంజ్ఞ లుగూడ నుండును. ఈ సంజ్ఞలు మారవు చిత్ర 

కారుల యూహకొలదీ వాని యలంకారములు మారవచ్చునేగాని న్వరూ 
సము మారదు. తద్జ్ఞులైనవాఠు (పభచూచినవెంటనే యది యెవరిదో 

తెలిసకొనగలరు. 

, బౌద్దుల తిరునాళ్ళలో (పారంభించినది శివాలయములకు చేరు 

భ్ క్రజనులగూడ నవలంబింప సాగిరి. వానిలో స తీసివేసి 

చె శై వచిహ్నము లెకంచిరి. రంగురంగుల చిత్రములతో నీ (పభ లెంత 

యేని నయనాకర్షకముగ నుండును, చిత్రరచనలో సమర్గులగు చిత్రకారుల 

కందుక విశేషధన మిచ్చువారు. 

"వలనలుకూడ  ఉత్సవములనే ఆనుకరించుచుండెను. ఒకొక్క 

జట్టు ఒక్కొక్క (పథ కట్టుకొని వచ్చుచుండెను. ఆ వలస సోవువారిని 

కడసారి చూచి స్తాగనంపుటికు వారి బంధువులును బహుదూర మనుగ 

మించుచుండిరి. ఈ వలసలు వీరోత్సవములవలె పరిణమించును. (పటల 

దారీవెంట పట్టణములలో పల్లెలలో నూరేగును. అవి (పధానస్థలములలో 

నాగును. కొందరు వ్లీరా వేళముకో వీరాంగము వేయుదురు. సమర్జులగు 

వారు ఖడ్గములు చదువుదురు. 

పాతల వేంగీపట్టణము మీదుగా రాజమహేంద్ర 
వరమునకు వలసజనము నచ్చిరి. వారివెంట నొక పెద్ద వభవచ్చెను, 

అది పురవీథల నూరేగుచుండెను. దానీసై (ప్రత్యేకలాంఛనము వ్యాఘము 

ఖడ్డములు చెప్పువారు సమర్హు లనేకులుండిరి, ఒక డొకచోట చెప్పిన 
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మరియొక డింకొకచోట చెప్పుచుండెను అందులో నొక డెట్లు (ప్రారంభిం 

చెను. అతడు ఖడ్గము చేత బట్టి అవేశముకో చెస్పచుండ డోళ్ళు (మోగు 

చుండెను. మధ్య “కరభశబ్దములు మిన్ను ముబ్దును. 

హుమ్మని గాండ్రించి __ హశ్శరభ! హశ్ళరభ! 

యొక బొబ్బ వేసినన్ _ హశ్శరభ! హశళ్ళ్శరభః 

చందుడే మమ మెడ్ - హశ్శర భు హశ్శనభ। 

చదిక్రీలబిడు: - హశ్శ రభ! హశ్ళరభ। 

వెన్నెవన్నెల వ చిన్నె లుపలక్షీంప! _ కన్నులే సోవును = 

చ్న్న స్పలికి 

భ(ద్రగంధఫీరమౌ - రౌ నాకృతిం గాంచి - క్ల ద్రజంతువు నేల. 

జొచ్చి వచ్చు 
ఒకసారి కనుపచ్చి - యొడలు జ్యంభణ చేయ - వడవడమని 

భూమీ _ వడకిపోవ! 

మారవిదావణా కారఘోరశ తు వారణాకార వ్మా(ఘావకార, శరణు! 

వీరసారంగ బౌద్దవిహారసిద్ధ నాగహార (ప్రవృద్ధపున్నా గ శరణు! 

హళ్ళరభ! హశ్ళ్శర భీ! హళ్ళరభ! 

3 
ప్రోమిదే వికి (ప్రొద్దుపోవుట లేదు. తలచుకొనినకొలదియు దిగులు 

హెచ్చసాగెను. బహుకాలముగా సుపొసీంచిన దుర్గా చెవి హృదయములో 

దృఢ్గ వాసము చేసి కొనసాగెను. దుర్గాన ప్రశకిలో న నేకమం(తములా మెకు 

పృొదయస్తములు, మనస్సులో నిరంతర " మామెకు నో మం|త్రావలోడనమే 

నునళ్శాంతి క్ రార్చుచుండెను. 

అమెకు ద్విజులు దూరులై పోయినప్పటినుణడియు సరియగు తిథుల 

లెక్క పోయినది చంద దసంచారముచే హెచ్చు తగ్గగా. తిథు లూహించు 

చుండెను. వార గణన మా, త్రము సోలేదు, 

తెల్లవారినచో మంగళవారము! దద్శదసంచారమునుబట్టి యది 

త్రయోదశియో, చతుర్దదశియో కావచ్చును, తెల్లవారుజామున స్రోమిదే వికి 
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కృష్ణచతుర్హ సశ యుండు సనీ ee కలిగెను, అడి మహాపర్వ్య మగుటచే 

గ్ల వందే దురాస్మృరణముకో శయ్య సైనుండి వేచినది. [పాఠఃకృ 

త్యములై న వెంటనే స్నాసమొనర్చి శుఒగా ధౌతివస్రము ధరించెను, 
ఆహారమున కిచ్చుచున్న యాపునేతికో దీపారాధన చేసెను. నిజగురువు 
అగు నారాయణథ ట్రారకుల ధ్యానిం వెను . గణసతీ స్మరణ చేసేను. ఆ దీప 

శిఖయందు సర్వమంగలా దేవత న నొవాసూన చేసెను. సంభపమైన (ద్రవ్యము 
లతో పూజచేసి తుదకు బంధ మోక్షణ మంత జప పారాయణ 

యయ్యుసు, కపపు యది చూచీ ఖచియె తల్లిని అనుకరించి జప 

పారాయణ య య్యెను, ఉదయమును షై షు గాబించి జసముడేసి లలితా 

స్యనామన్తోత పారాయణముతో పోష డేవి ముగింపను మరల వ 

హ్నమ పే రుస రాత్రి వర కుపవసించి సాయంత్రమశ్హు చీసెను, 

కుపమయు పొలు(తాగి యే పూబీంచెను అ ర్యాతి నోమి'దేవి హృదయ 

మున నున్న ధారమంతయు తీసి వేసినట్టయ్యెను. బంధమోత్షణ మగువరకు 

నప్పే నిత్యమును ఉదయపూజ చేయ విశ్నయించెను 

నురునా 'డమావాస్య! బుధవారము. సోమిదేవియు కుపమయు 
ఉదయపూజ పూ ర్టీచేసిరి, మధ్యాహ్న భోజన మయ్యెను. అంతట కుసమ 
దుగ్గవ్వను పలుకరింసబోయెను, 

కుసమ యా (వజాంగనతో ముగ్గ మె గా హసముగా (పసంగించు 

చుండెను. అ గోపిక వినివిని చుట్టుప్రక్కల నెవ్వరు స. చూచి 

కవీ షల్ వ. 

“అవ్వా, కన్నీళ్ళ కార్చుచుంటివి, తాళ కొట్టనాడా?” 

కుపమ యటినగానే దుగ్గన్వ పట్ట లేక వావురుమని యేడ్చుచు 
కుపమను దగ్గరకు "తీసికొని కౌగిలించుకొనీ మరిమరి ముద్దు పెట్టు కొన 

సాగెను. ఆమె (పేను బంధమునుండి మెల్లగా తప్పించుకొన యత్నించు 

చు కుసమ మరలమరల (పశ్నింనసాగను. 

“వ్రైశాఖపూర్ణిమకు ని న్నెక్కడో బలి యిచ్చెదరటమ్మా! ఈ 
రాకియో, రేపటి రాతియో నిన్ను ఇక్కడనుండి తీసికొనిప్రోదురటమ్మా ! 
నిన్ను వదిలి ఎట్లులడగలను తల్లీ! ఇతరులకు ఈ సంగతి చెప్పినచో 
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నా పెనిమిటియే నా పికె నొక్కి పారవేయును, తల్లీ! ఎవరికిని చెప్పవుగా 
అమ్మా!” 

దుగ్గవ్వ ఈ మాటలు చెప్పగా నిబ్బరముగా విని వెళ్ళి క్రపమ 

అంతయు తల్లికి నివేదించెను, వెంటే పెరుగు కొవలెనను వంకతో సోమి 

దేవి దుగ్గవ్వ యొద్దకు పోయెను. ఆమెతో మంచిమాటలు చెప్పి యేమి, 

ధనాశె పెట్టియేమి, "దగ్గ వ్యను వశమొ నర్చుకొ నెను. ' 

ఆ రాతి జాము (పొద్దుపోయిన సమయమున వారికి మరొకచోటికి 
పోవుటకు దారి. చూపెదననియు, వారివెంటనే తానుకూడ వచ్చి జీవిత 
శషము గడపెదననియు, ఆ చీకటిలో ఆ అరణ్య(ప్ర దేశములో మూడు 

కోశములదూరము నడచి రాగలిగినచో నొక సంవన్న ద్రాహ్మణుని 

యింటికి చేరు ననియు నా పై రాజ భటుల సాహాయ్యము అభింసవచ్చు 
ననియు, దుగ్గవ్వ చెప్పెను, సమిచేవి యందు కంగీక రించెను. 

సోమిదేవిని కుపమను తెచ్చిన యందల మిన్నాళ్ళును కనుపడ 
లేదు, ఆ సాయంత్రమున కది మరల వారున్న సావడియొద్ద నుండెను, 
అది చూచి యా ర్యాత్రియే చోరులు తమ్ము బయలుదేరదీయ దలచినట్లు 

సోమిదేవి యూహించి దుగ్గవ్వప తెలిపెను. ఆ సాయంత్రము 
మ సోమిదేవిని కుపమను పొరిపోకుండ కనిపెట్టు వంతు దుగవ్వ తన 
పె వేసికొనెను. అందుచే నామె యా (పదేశము వదలలేదు. 

అది అమావాస్యరా శ్రి! పల్లిలోనుండి పాలు పెరుగు వచ్చెను, 

ఆందులో మాదక ద్రవ్యము. లుండునని సోమి దేవి పారబోసి న 

దుగ్గవ్వచే మంచిపాలు తెప్పించుకొని కుపమతో నారగించెను వారిద్దరు 
శయనించి నిద్ర నటించిరి, దుగ్గవ్వ జాగరూకురాలై రక్షణకునచ్చు సిత 

రుల నిషేధించి వాకిట గొళ్ళిము సె పెట్టి కూర్చుండెను. ఆమెభర్త్ ర్ పెద్ద 

గొల్లయెనందున నామె నెవ్వరు ప్రశ్నింపలేదు. 

జాముర్మాశ్రి దాటినది. (వేపల్లె పూర్తిగా మాటుమడగినది. దుగ్గవ్వ 
బయటి గొ శ్ళెము నెమ్మదిగా తీసినది. వెంటనే సోమిదేవి దుర్గాస్మరణ 
చేయుచు కువమతో కలిసి నిళ్శబ్దముగా లేచి దుగ్గవ్వను వెంటనం'పెను, 
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అమావాస్యరా(తి. అరణ్యమా మార్గము, ముగ్గురుస్తీలు, దొంగలపల్లెనుండి 

బయలుదేరుట, మరల వారి చేతులలో నెప్పుడు పడినను (ప్రాణములపై పెనాళ 
యుండదు, అంతియ కొక, ఆపల్లెకు తూర్చున స ససిదమున పులిగడ్డగలదు 

పులిగడ్డయొక కృష్ణలంక. అందు పులులు నీవసించునను ప్రతీతి” కలదు. 

కొంత కాలమునుండి యందుండి పులియొకటి కృష్ణపాయ దాటి (వేపలై పరి 

సరారణ్యమున కారాడుచుండెను అయినను ప్రాణములు. బిగబట్టుకొని వారు 

ముగ్గురు సాగిపోయిరి, 

గొల్లలా యస్ట్ర్వరాత్రమున సోమిదేవిని, కుపమను అందలములో 

నెక్కించుకొని పోవుటకు వచ్చిరి. వారు పాలలోకలిపిన మందుచే నస్ప 

టికి తల్లియు కూతును ఒడలుమరచి యుందురనీ వారు నిశ్చయాభిప్రాయ 

ముతో నుండిరి. అశ్లే యా యందలమున దొంగలుమ్మరి యొద్దక్ష బోయి 
యొడలు తెలియని సోమిదేవిని అక్కడనే వదలి కుపమను సులభముగా 
నిర్తీ తస్టానమును జేర్పవలెనని వారి యుద్దేశము, 

వారు పోయిచుడగా వాకిట దుగ్గవ్వలేదు. సావడికి గో శ్ళెము తీసి 

యుండెను. లోవల సోమిదేవియు శసమయులేరు.. వారికి తళ్చర్యను 
య్యెను. వా రెచ్చటి కేని వెళ్ళియుందురా? ఎబ్లు? ఆ పాలు (త్రావినవారు 

అంత శీ ఘముగా లేవజాలరె! పాలు (త్రావలేదేమో! అయినను వారు 

త్వరలో తిరిగివతురని కొంత తడవు నిరీకించిరి, 
ఎంత తడవుకును వారు రాకపోగా (వేపల్లెయంతయు వెదకిరి, 

ఎక్కడను కనపడలేదు. అంతట చుట్టుప్రక్కల పరిసరారణ్యమంతయు 
వెదకిరి. ఏమియు జాడపొడకట్టలేదు. 

ఆ ర్యాతిజాము (పొద్దుపోయిన తర్వాత (వేపల్లెకు దకిణభాగమున 

మెకము బొబ్బ వేసినదని కొందరు చెప్పిరి. అప్పుడే ఆవైపునుండియే 
భయపడినవారి కేకలు గూడ స్పష్టముగా వింటిమని మరికొందరు చెప్పిరి. 
అవి స్రీ లకంఠములను బోలియు౦డైనని యొక గొల్ల పడుచు పలికెను. 

అంతట వారు దివిటీలు వేసికొని బరిసె సెలు కలు ధరించి పులి 

బొబ్బ వేసిన దిక్క్క-గా దూరముపోయి వెదకిరి. వెదుకగా వెదుకగా నొక 

28) 
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చోట పులి యాహారము నెగు5 వేనికొనిపోయిన గుర్తులు, మాంసము, 

నెత్తురును సమీపముననే కనిపించెను. ఆ పులియడుగుల నెత్తురుజాడలను 

బట్టి స్ కృష్ణవేణి వైపు వెళ్ళినట్లు స్పష్టవ ప ఆ ముగ్గురు మాత్రము కను 
పింపలేదు, వారి కశేబరము భై నను కను కనుపింప లేదు. ఎన్ని పులులు వచ్చి 

సవో। 

ఆ ముగ్గురును మతురాకముందు ఆవలకుపోగా పులినోట పడి 

యుందురని వేతలందరు నేకగీనముగా నిశ్చయించిరి, దుగవ్వ పెనిమి 

. అ గంగి రెద్దుల వాడు! అతడు సొందిన దుఃఖమునకు మేరలేదు, 

ఎక్షిడి వారమో “వచ్చి యిక్కడ చేఠితిమి, హన కుమా ర్రేయు మరణిం 

బను. ఇప్పుడు భార్యకూడ పులినోట బడెను. చేతులార "భార్య దేహము 
మట్టిచేసికొనుట కై నను దొరకలేదని యాతడు మరిమరి విలపించెను. పట్టు 
బట్టలు పెట్ట యాదరించిన తబిని కూతును హరించిన తస కెట్లు శుభ 

ములు కలుగును! కులములో షక తనకు పెద్దరిక మెందుకో! 

అతనితో పాటు (వేపళ్లైలో నందరు విలపించిరి. కొందరు గోపి 
కలుమా(త్రము సూచనగా నొతడు తల పెట్టన దుర్మారము ఎరుగుమురు 

వారు మాత్రము, (బహ్మా హత్య తలపి పెట్టిన ప్రతి బులెట్లు కను 

ఇందువల్ల మనకందర కేమి మూడగలదో "గదాయని భయసడ సాగిరి, 

నీనా దేశమునుండి వచ్చినానని సారంగధర  సంఘారాముములో 
విడిసి యొకొ నొక మహాపండితుడు వాదసమునకు దమ్మ ని పషృతముభు 

పండితులకు పంపి పట్టణమంత టను వచురించెనుగదా! ఆ పండితుని 

పేరు “బయోలిన్”. ఆతడు బుద్దధర్మములో నిధియని (పసిద్ధి నొందిన 
వాడు. అతడు భరశఖండమునకు వచ్చి యప్పటికి మూడువందల సంవ 

తరము లయ్యెనట. అంతకు పూర్వము ఆతనికి ఎన్నేళ్ళండెనో ఎవరి 
కీని తెలియదు, అట్టి (ప్రశ్నలా మహానుభావుని నెవ్వరడుగుదురు? ఎవరై న 
నొకరు సాహసించి యడిగినను ఒక) చిరునవ్వుతో మాత్రమే ప్రత్యు 

త్రరమిచ్చి యట్టివారిని నిర్వాక్కులుగా జేయును. 
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భరతఖండమునకు వచ్చి; ఏటినుండియు నెన్నియో భారతభాష 

వ సమ స్తశా స్రములు నేర్చి భరత దేశములోని పండితులనే 

చిపోయెనని ప్రతీతి కలదు. అక గు భరత సండితులతో మూడువందల 

Se చేయుచున్న వహాడముళిలో ' జయించిన జయస[త్ర 

ములే అతడు (పధానముగా వెంటగురిచుకొను (గంథజాలములు, అందులో 

నెవ్వరు నెప్పుడు కని విని యెరుగని యనేక భరత పండితులయు, (ప్రభు 

వులయు నామమనులును స్వహ స్త లిఖితప్మత్రములును గలవు. సంస్కృత 

మాతడు ధారాశముగా మాటాడగలయ. ఉచ్చారణ కొంచెము (కొ త్తగా 

నుండును గాని త్వరలో నలవాటుపడినవొ రర్హము ప 

అట్టి మహాత్మునితో క డొక్కడే వాదించుట కంగీ 

కరీంచి, (ప్రతిష్మ తిక పంపియుండెను. అధర్వణుడు జై నసిద్దాంళ ములను 

సూక్మతరమగు స్వాద్యాదమును చక్కగా సపగత ముచేసికొ నెను.మ రియు 

బౌద్ధుల (ప్రధాన వాదమగు ఉణికవాదమును దాని లోపములను సంపూర్ణ 

ల గహిందెను. పూర్వులుచేసిన పూర్వపశ్షములే క్రొత్త స్వ బుద్దిచే మర్ 

కొన్ని హాహ అవసరమునకు సిద్దముచేసి కొనియుంచెసు. చ 

విన చదువంతయు నిరంతరము నాతని జిప ్వ్యిగమున _వళ్యమైయున్నం 

దున మరల నతడు కోశములు తిరుగవేయ వలసిన యవసరములేదు, 

ఎవరై నను ఏదైన నెక్క_డనున్నదో ఆడిగినచో చూపుటకు కోశ ములలో 

పెట్టుకొనిన గు రులు మాత్రము ఒకసారి సరిచేసికొ నెను, 

కాని, చీనాఫండితుడు కేవలసండితుడే కొక గొస్ప మంగ్రసిద్దుడు. 

అతని యెదుట వొదింప సనుకట్లిన వారిని తన న. ముందు 

ముగులనుజేసి అసందర్భ 'పలాపములు (పేలునట్లు చేయుసనీయు, 

నందుచే నతనికి జయము సులభసాధ్యమనియు సట్టణమంత టను (పతీతి 

(సబలెను. ఆవసరమైనచో వాక్ స్తంభనము శేయగలడట!లేనిచో నందరు 

మహో సండితుల నెట్లు Bess 

క్ చేయవలెను? రాజమహేౌం(ద్రవ ము పుచ్చిన వారములోప 

లనే అధర్వతా వ ర్యుల పేరు ఈ (పతిషత్రికచే పురమంతట (మోగిపో 

యెను. రాజ సేవ చేయువారిలో కరణములెక్కు_వభాగము జై నాభిమానులు, 
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పెద్ద యద్యోగులు గూడజై నులే, పలువురు పై జ్యులును జై నాభిమానులు 
కలరు. పట్టణములో పలుకుబడిగల వారిలో డె నులు అవేకటంతకు 
అందుచే అధర్యణుని కింతంతనరాని గౌరవము ఆకస్మాత్తుగా వచ్చి 
నది, 

బౌద్ధాభిమాను లెక్కువ భాగము కాయకష్టముచే జీవించువారు, నిర 
క్షరులు, జైను లట్లుగాక అక్షరాస్యులు, ఆందుచే వారి కభిమాన మెక్కువ 
తుచ్చమగు నుపాసనల పలమగల యీ చీనావానితో వాదము పెట్టుకొనిన 
నేమి ప్రమాదము మన యధర్వణునకు సంభవించునో యని యాదరము 
కొలదియు భయపడి యది చెస్పసాగిరి. 

అధర్యణాచార్యు లాలోచించెను, పూర్వచరిత్రలు పరిశీలించెను, 
బౌద్ధులకు, జై నులకు వివాదములు జరుగుట యిస్పటిది కొదు, బొద్దు 
అెప్పుడును తమయుపాసనదే జె జై నపండితులను బాధ పెబ్దుచుండిరి. పూర్వము 
కలింగ దేశమున “సంఘ శ్రీ యను బౌద్దపండితుడు స్త జై నాలయమున రథో 
త్సవ మాపించివై చెను, నంమశ్రీని జై జె నేపండితు లెందరో వాదమున నెదు 

రొగ్టాని పరా స్తై రి. అంతలో భట్రాకలంకు డక్కడికి వచ్చెను. అత 
శారు నెల లా సంఘశ్రీ కో నిరంతరము వాదించియు గెలువలేక 
పోయెను అంతట నాతడు ౨ భ్రేళ్యరీ దేనిని ధ్యానించి సంచ నమస్కార 
మంత్రము జపించెను. వెంటనే యామె సంఘ(శ్రి రహస్యము తెలిపెను, 
“తెరలో కలశలో తారాదేవిని సంఘ శ్రీ యావాహన చేసియుండెను, తారా 
దేవియే యిన్నాళ్ళు వాదముచే సెను. చెప్పినది మరల చెప్పుమన్న తారా 
దేవి మరల మాటాడదు.” ఈ రహస్య మెరిగి మరునాడు భట్లాకలంకుడు 
మరల చెప్పుమ నెను, తెరచాటున నిశ్శద్దమయ్యెను, వెంటనే భట్టాకలంకుడు 
ఆ తెర చించి తారాదేవిని ప్రతిష్టించిన కలశ తన్ని వేసి సంఘ శ్రీని పరాఖభ 
వించినొడు, ఇళ్లే పంచ నమస్కా రమంత్ర మెన్నియేని పర్యాయములు 

జైనులకు రక్షగానుండి జయము చేకూర్చినది. 

“ధర్మిణో యేఒత్ర వ ర్తంతే జ్ఞాత శ్రీ ర 
నిత్యం శరోపకారాయ స సంతు చ్చే పరమార్గతః 

“ఓం... * సతత శశ రిరిధితీ 9564 పతితం నమః 
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ఇత్యాదిగా పంచనమస్కారమం త్రము ఆధర్వణాచార్యులు జపింప 

(పారంభించెను. 

“ణమో అరిహం తాణం ణమో సిద్దాణం 

ఆమో ఆయరియాణం ణమో ఉపజ్ఞాయాణం,” 

ఇట్లు నిరంతరము ధ్యానింప నొరభించెను, 

జై నబౌద్ద పండిత వాదమునకు వాదస్థలము నిర్ధారణ చేసికొను 

టే అ కొంత కొలము పక్హైను. చీనాప ండీతుడు వాదసభ సారంగధర 

సంఘారామముననే భికువుల సనుక్షముననే జరుగవలెనని కోరెను. 

ఆందుపై నధర్వణుడు సయు క్తికముగా వాడ మెప్పుడును తటస్స( ప్రదేశము 
లో జరుగవలెనని నిర్దేశించెను, 

అది విని రాయబారములు జరుపువారు అధర్వణుని మాటలే న్యాయ 
సమ్మతముగా నున్నవని యొ త్తి చెప్పిరి. అందుపై చీనాపండితు డంగీక 
రింపక తప్పినది కాదు. 

అంతట మధ్యస్థనిర్ణయ ములో చిక్కుకలిగెను. సమిత్రులగు బ్ బౌొద్ర 

(శమణులకు తప్ప ధర్మసర్టయము చేయుట, కితరుల కధికారము లేదని 
చీనాపండితుడు వాదించెను. అందుకు అధర్వణుడు బౌద్ద శ్రమణుల ముఖము 
చూచిననే తమ ళా స్ర(పకొరము దోషముకలుగును గనుక సచేలస్నానము 

చేయవలెననియు, ఆట్టివారు సభామాధ్యస్థమునకు ఎంతమ్మాతము ననర్హు 

అనియు, విజయవాడనుండి గాని, ఉండవల్లినుండిగాని, అవసరమైనచో 
శ్రవణజబెలగోలానుండి గాని దిగంబర శావకుల గాని, "శ్వేతాంబర "శావ 

కుల గాని పిలిపింపవలెననియు, వారు తప్ప మరి యెవరును మధ్యసులుగా 
నుండ వీలులేదనియు నిర్ధారణగా జెప్పెను 

ఇది తేలుటకు బహ ప్రయోన కలిగెను. ఉభయుల పట్టుదలలును 
జూడగా ఉభియులు వాదముచేయక తప్పించుకొనుటకు యత్నించుచున్నా 
రని రాయభారము జరుపువారికి సందేహాము కలిగి వారి కది చెప్పి వేసిరి. 
అందుపై వా రుభయులు గట్టిగా నది కానే కాదనియు వాదమునకు సిద 

మనియు వారికి క్రో చినవారినీ మధ్యస్థులుగా 'పెట్టవచ్చుననియు చెప్పిరి, స్ట 
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ఆ రాయవూరములు జరుపువారు ఆలోచించి రాజాస్టాన నమునందలి 

ప్రసిద్ధ మీమా౭సకులను మాధ్యస్థము నెరపవేడిరి చీదమార్యుడు, పంపన 
భద్దో హేధ్యాయలు ఇత్యాది మహాపండితులందరు నట్టి పని చేయుట కంగీక 

రింపలేదు, వారు బౌద్ద జె నపండితు లిద్దరను గూర్చి పలికిన పలుకులు 

రాయభారులకు కర్షక రోరముగా నుండుటచే ఆ (ప్రయుత్నమునుండి విర 
మించి సభాస్టానములో కూడిన యశేష జనమే మధ్యవర్తి రిగా నుండవలె 

సని నిర్జారణచేసిరి. దానికి పండితు లిద్దరు నెన్నియో చిక్కులు పెట్టి తుదకు 
పురములో తమతమ బలములు చూచుకొని యంగీకరించిరి. 

౪ పైని (ప్రమాణనిర్ణయములో వివాద మ్. బౌద్ద(గంథ 

ములే (ప్రమాణము లని సడ పట్టు పమైను. జై న్యగంభములు తప్ప 

యితర్యగ౦థములు చూడనుగూడ్ శ గ అట్టవి (ప్రమాణము 

లెట్టగుననియు అధర్వణుడు నిష్కర్షగా చెప్పివే సను. జైనులు “ని్షి9ం 

థల మని తామే చెప్పుకొందురుగదా ! వారికి (గంథ ప్రామాణ్య మేమి?” 

యని చీనాపండితుడు (ప్రతిపపశ్న పంపెను, ఇట్లు ఊఉ త్తర (పత్యు త్ర తరము 

లతో ఈ విషయము తెగలేదు. 

రాయబారనులు జరుపువారు ఏంత (పథుత్నము చేసినను ఈ విష 

యములో నెవరును పట్టుదల వదలలేదు. జై నుల (గంఢథముల "పేర త్రినచో 

చీనాపండితుడు చెవులు మూసికొని కై నులను వారి (గంథములను పడ 
దిట్టును. బౌద్ద్యగ్రంథముల సే రె శ్రినచో నధర్వణుడు వానిని నీచమైన 
యసహ్యవ స్త నువులతో ప యవి చోరులకు (ద్రోహులకే సరిపోవు 

ననీ దూషించును. ఈ సందర్భమున నుభయుఇను ట్ల నిఘంబుసర్వస్వము 

నందును పొండిత్యమును పొటవమును (ప్రదర్శించిరి, 

అట్టిచో జైన బౌద్ధ మకములకు వాద మెట్లు పొసగును? ఆధర్వ 
ణుడు చెప్పినట్లు తన వాదమునకు జై నగంథములే (ప్రమాణము ల గుచో 
బౌద్దమత ముతో వాద మేమిటి? నీనా నండితుడు చెప్పునేబ్లు బౌద్ద గంథములే 

ప్రమాణము లగుచో జ్ఞైనముతో గాని యితరమతములతో గాని వాదా 
హ్వాన మేమిటి? సమ స్తజ జనులకును సానూన్యమగు నొక (పమాణముతో 



సారొయణ భట్టు 231 

వా రుభయులు నాదించుట న్యాయము: కొని యందు కుభయులు నొప్పు 

కొనరు , 

ఆ ఆధర్వణు డొకనాడు అనుష్టై షానదీక్షలోనుండి బయటికి రాలేదు. 

ఆ యవ కాళము తీసికొని చీనాపండితే పక్షపాతులు ఆధర్వణుడు వాదము 

చేయ లేక భయపడి పారిపోయెనని పురమంతట కరప్యత్రికలు పంచిపెట్టి, 
యట్టి చిత్రములుకూడ చిత్రించి వీధులలో (సదర్శించిరి. 

ఆ మరునాడె అధర్వణుడు పురమున బహిరంగసభలు చేసి తాను 
నిర్భయముగా రాజవీథులలో నందరియెదుట సేంహగర్గ్శనము చేయుచు 
తిరుగుచుండగా చీనాపండితుడే దొంగవలె సంఘారామము గోడలమధ్య 
దాగియుస్నా డనియు, దివాంధమువలె వెలుగు చూచుటకే వెరచుచున్నాడని 
యు నుపన్యాసములు సాగించెను. 

బౌద్దులును, జై నులును తమతమ మత సిద్ధాంతములు పీధిపీథులను 
వాడవాణలాను, సంత్రలను, ఉత్సవములను, పగలనక ర్మాతియనక 

యెప్పుడు నెల్ల డల నమ సజనము తెలిసికొనగల తేట తెలుగున భోధిం 
చుచు,తమత మను పురాణప్పరుషుల చరిత్రలు క్రీ ర్రించుచు జనసామాన్యములో 
బహుళ (ప్రజారము చేయుచుండిరి. ఈ (ప్రచారముతో పాటు వారు కొన్ని 
మం(త్రసాధనలుచేసి ఆ అమాసుషళ కులు (పదర్శించి (పజల నాక ర్షించువారు. 

తేలు, పొము, కుక్క ఇత్యాది విషజంతువుల కొటుకు వారు మంగళ క్షి 

చేవిషచికిత్సలు చేయుచుండిరి. మరియు బెణుకు, జడుపు, చెలిద్కి సర్పి, 
దృష్ట, దాలచేష్టలు ఇత్యాదులకుగూడ మం|త్రపయోగములచే నుపశాంతి 

కలిగించువారు. ఆ మం(త్రములుగూడ తెలుగుమాటలు, గురువుల పేర్లతో 

నుండును. ' మనుష్యులకే కొక గోవులకు, మహిషములకు, మేకలకు, 
గొల్లిలకు, ఉంగిడి పెద్దగుండము ఇత్యాదిజాడ్యములకుగూడ మంత్ర 

(ప్రయోగముచేయువారు. కొంచెము సూక్ష్మ బుద్దిగలవారికి జై నులలో దిగం 
బరభితువులు "బట్టబయలు మ్మంశము అను తెలుగుమంత్రముప దేశించుచు 

దాసిని మహావాళ్యములతోను ఉసనీషత్వ్సూక్సు అకోడను సమన్వయించు 

చుండిరి. 
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ఇట్టి బోధలు, ఉపదేశములు, శ డీ (పదర్శనముల వలన జనులు 

యధాధికొరీముగా కొందరు. జె జై నులయందుసు, 9 కొందరు బౌద్దులయందును 

అభిమానముకలవారగుచుండి రి. కొనీ వారిలో బుద్దిసూక్మత కలవారికి ఈ 

ఉభయమతములలోనను తప్పక సత్యము సత్రము నుండు ననియు 

త్ త్తన్మతానుయాయులు ల తాము పట్టిన కు౦ దేటిక్తి 

మూడే కొళ్ళని మొండివాదము చేయుదురుగాని, యుభయుల నేకదేశమున 

గూర్చినచో నుభయమతములలోని సారమును, నిగ్గును, తాము ల 
గలుగుదు మనియు, అందువలన లో కోద్దరణ మగు ననియు విశ్వాసము 

కలదు. అందుచే నట్టి యవకాశము కలిగినప్పు డెల్ల నట్లిదానికై యత్న 
ములు చేయచుండిరీ, అట్టి బుద్ధీ శాలురే ఈ వ్రీనాసండితునికి, "ెతధర్వణు 
నకును రాయబారములు నడుప్పచుండిరి, 

ఈ రొయబారములు జరుప్పవారిలో ముఖ్యముగా ఉన్నతరాజోద్యో 

గములు చేసి వృద్దుల విరమించి ఉపకారభృతు నందువారును, విశేషధన 
నూర్తించి మరి యార్జింప నోపిక లేకపోవుటచే తృష్ట విరమించిన వర్తకు 
లను కలరు. వారందరు బుద్దిసూ క్మీత కలవారు, బహు గ్రంథ ద్రష్షలు. 

దేశాటినము చేసి విశేషలోకాను భవము సంపొదించినవారు. అటివారు 

తరుణ (పాయమునుండియు లోకచింతా మగ్నులె లై యాత్మచింత "వదలి 

యుండిరి. వారికి నిత్యనై మి త్రికకర్మలు చేయుటకు శ్రద్దగాని, తీరిక గాని 
లేదు, నిరంతరము పనిచేసిన బుద్దులుకలవారు. వార్థక్యముచే నొ క్కసారిగా 
హృదయములో నశాంతి ప్రవేశించును. ఈ లోకయా త్ర చాలించవలసిన 
సమయము చేరువగుచున్నది. మరియొక లోకములో సౌఖ్యము కలుగు 
నుపాయ మన్వేషింపనిచో నెట్టు? వారిలో పునర్జన్మ మందుగాని, మరొక 

లోకమందు గాని విశ్వాసము శేనివారు కూడ, “ఇంతమంది చెప్పునట్లు 
అవియు నున్న వేమో, ఉన్న చో లాభించు (పయత్నములు చేయుట మంచిది 

కాదా!” అని మోచ్రించుచుండిరి, 

అట్టివారికి కష్టసాధ్యమగు నాత్మసాధన చేయు నోపిక లేదు. 
అందుచే ఒక్క దర్శనమా త్రముచే ముక్తి నీయగల మహార్షికై వెజకి 

. పదిమంది (మొక్కు మహర్షికి మొక్కు మొక్కీ- వత్తురు, డేనిచో అ 
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కొసమాటియొక్కటియు నుపదేశింప్ప వసి యొ కానొక మహోనుభొవు 
నర్గింతురు, మరియొక మహాత్ముని పాదుకలు గృహమున 

పెట్టుకొని పూజచేసి వండిన పదార్థముల అన్నియు వేసీ సివేదనచేసి 

తామును దారప్పత్రాదులును ఆ (ప్రసాదము | శద్దగా పట. లేక, 

ఒక గుడికో గోపురమునకో స వసతికో తామౌర్జించిన 

ధనములో లక్షొంశమును___ఎన్ని యో లెక్కలు కట్టి... దానము క్షు 
దురు. వా రందరు నిశిక బుద్దులు క్రలనాడ. వారికీ సూక్ష్మములో మోక్షము 

కావలెను. ముంద బుద్దులు నిశ్యనై ని త్రీ తిక కర్మలు యజ్ఞ యాగాది (క్రతు 

వులు దీర్హకాలను బహ్ముప్రయాసవశి “శేయదురు. ఎంక శ్రమపడి. చేసి 

నను నారు పొందగల మనుసది స్వర్షాదిలోకములోని కుచ్చపాఖ్య మె: ఈ 

బుద్దిమం తులకు వధ్యసంతరుస్ప నవసరము, కేవలము మోతమే దిగి 

రావలెను. రః లోకములో వారు తమ బుద్ధికుశలతచే ఎన్ని కల్లో లము 

లడచినారు! ఎంథ ధనమా ర్లించినారు! అట్టి నారికీ మోక్ష సంపాదన మొక 

లెక్కయా। 

అట్టిబుద్ధిమ ౦ కులే యీ రాయబారములు జరుపుచుండిరి. చారికీ 

రాజమహేం[ద్రపురిలో ఎక్కువ పలుకుబడి గలదు. ఇట్టి వాదసభలు 

సారంగముగా జరిగనచో కొట్లాటలకు కారణ వ గు నవి = వానిని రొజ 

రుషులు సిషిగించుచుండిరి, ఈ సభకుగూడ నే పడి వచ్చెను, 

అంతట ఈ రాయబారులందరు వజ్జియ(ప్రెగ్గడలను. దర్శించిరి. ప. 

జంకుచు స విషయము (పసాపి ంచిరి. తమ యుదైేశ మును వి సరించి 

సర్వవిధముల సిది థమ యధ్వర్యమున జరుగుచున్నందున నల్ల రులు 

లేకుండ సన్నివిధము౨ కట్టుబాట్లు చే సెదమని బాసయిచ్చిరి. . వజ్జియ "శాంత 

ముగా వినెను, ఒక్క పళక్నయు. మధ్య వేయలేదు. అంతయు విని భార 

మంతయు నాసాయణబారు పె ప వాదసభకు అనుజ్ఞ యిచ్చి అను 

మతిస్మత్రము వెంటనే se [వాయించి ముద్రవేసి" దారి కొసంగేను, 

వారందరు ధన్యుల మైతిమసి యది యందున తనుళమ మాటలకు 

తామే గర్వించుచు సీవలకు వచ్చిరి. వజ్జియ యనుమతిపొందుట మోక్షము 

80} 

ణా 

వైన్ శే 
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కంట కష్టసాధ్యమని వారి భయము, అట్టిది నారు తమ పలుకుబడిచే 

సంపొదించిరి! 

ఇంతకష్టముమీద వారు అనుమతి సంపొదించిరి. కాని చీనాపండి 

తునియు అధర్వణునియ (ప్రమాణనిర్హయవిషయికమగు వివాదము చూడగా 

నుభయులును ఒకరి నొకరు సభాముఖమున నెదుర్కొనకుండగనే ఆవ 
తలివానిమీద నెనము పెట్టి ఎవరికివారు జయించితి మని (పకటించుకొన 

(సయత్నించుచున్నా రనికూడవారు (గహించుకొనిరి, 

ఈ పెద్దలే ఒక సందర్భంలో నొక యర్గములో సన్న మాటలకు 
వేర్వేరుగా అర్థములు కల్పించి ఇటు వీనాపండితుడును ఆటు ఆధర్వణు 

డును తమ కనుకూలముగా (ప్రచారము. చేసికొనుచుండిరి. అందుచే తమ 
మాటలు తామే యీ పెద్దలు సమర్థించుకొనవలసివచ్చుచుండెను. ఈ విధ 
ముగా బొద్దులు, జై; అ వారికీ రోతుబార ము జరుపు పెద్దలు, (పదు 

రించు స(త్రీకలతో రాజమ హేం[ద్రవర వీథులు నిండిపోవుచుండను. 

బొద్దులలో చిత్రకారు లెక్కున; కనుక అధర్వణాచార్యులను అస 

హసించుచు చిత్రచిత్రములుగా దినమున కొక తీరున రంగు రంగుల పట 

ములు చిత్రించి వీధులలో (ప్రదర్శించుచుండిరి. జై నులలో శిల్పులెక్కువ; 
కనుక వారు రాత్రుల మేల్కొని వికృతాకారములుగల గండారపుబొమ్మలు 
చీనాపండితు ననుకరించినట్లు చెక్కి వీధులవెంట నూరేగించుచుండిరి, 
ఒకరికంబ నొకరు అనుదినము ఉవజ్ఞ (పదర్శించుకొనుచుండిరి. 

స్వేచ్చగా నుభయపక్షములవారును తిట్టుకొససాగిరి. అందుకు ఉన్న భాష 

చాలక (క్రొ త్రభాషకూడ పుట్టుచుండెను. ఉభయ పక్షిములను అహింసా 

ధర్మ మాచరణలో కనబడ లేదు. మధ్యమధ్య స కొబ్లాటలు సాగు 
చుండెను, 

ఏమై జరుగుచున్నను రాయబచారములు జరుపువారు సమర్గులు;పట్టు 

దలగలవారు. వారి కెఖైయినను ఉథభయులను సభాముఖమున సమావేశపరు 

వవలెనని దీక్షకలిగినది, 

“మేము నిర్ణయించిన చోట, కూడిన యశేష సభాజనమే మధ్య 
న ర్తులుగా, శేవలము సర్వసామాశ్యమగు హేతువాదమే (ప్రమాణముగా, 
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మీ మీ మత ధర్మము ఉత్త నుమైన దని సిద్దాంతము చేయట కంగీకరిం 
పుడు. అట్లు కానినాడు చు మందర మేక గ్రీవముగా మీ రిద్దరు కువాద 

ములు చేయచున్నారని (ప్రకటన చేయుదుము. అంతియకాక" పండితుల 

మని లోకమును (భమింపజేసి ధనసంపాదన చేయచున్న మోసగాండని 

మిమ్ము రాజపుఠుపుల కస్పగింపవలసికూడ వచ్చును.” 

ఇ ట్లా రాయబారు లుభయులకు నిష్కర్షగా చెప్పిరి, అందుపై వా 

రిద్దరికీ నొష్పుకొనక తప్పినది కాదు, 

వై శాఖశుద్ద విదియ శుక్రవారమునాడు మధ్యాహ్నము సరిగా 

పం(డెండు గంటలకు గోదావరీతీరమున వెనుక సంత జరిగిన (ప్రదేశ 
ములో మహాసభ ,సరుగునని సిర్ణయించిరి. ఆ విధముగా |పకటనలు 

చేసిరి. 

సభా కొలమున కుభయపక్షములవారును ఆధికసంభ్యాకులను (పోవు 

చేసికొనుటకు (ప్రయత్నములు సొగించుచుండిరి. వలసకు చేరుచున్న బౌద్ద 

జనములు నానాటికి పెరిగిపోవుచుండిరి. జైనులు చుట్టుప్రక్కల గ్రామము 

లకును, పట్టణములకును క్ర ఘవార్లాహరులిను పంపి జనసమూహములను 

కూర్చుచుండిరి. గోదావరిపాయ లన్ని టిమీదగల నావలలో నశేషజనము 

రాజమహేంద్రవరము చేరుచుండిరి. రాజమార్లములలో సందు దొరకుట 
లేదు. 

37 
రాయమితవిధానమున గోదావరీతీరములో వెనుక సంత జరిగిన (ప్రదే 

మందె రాయబారులు విశాలమైన పందిరి చేయించిరి. అందు సముచిత్రస్థల 
మున నున్నతమగు వేదిక నిర్మించిరి. ఆ వేదికపై రెండే ఉన్న శాసనము 
లుండెను. వేదికకు ముందును రెండు (వ్రక్కలను వాదనిర్ణయము చేయు 
టకు పాటుపడుచున్న పెద్దలందరికీ .లెక్క(ప్రకొరము క్రీందుగా నాసన 

ములు వేసిరి, వారు తప్ప వేదికయొద్ద కెవరును వచ్చుట కనుజ్ఞ లేదు, 

ఇక సభాసదులకు మూడు వ్రత్యేక స్థానములు నియమించిరి. ఒక 

(ప్రక్క బౌద్ధాభిమానులు, '30డవ[పక్క జైనులు, మధ్యభాగమున (పేక 
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కులగు నితరులు కూర్చుండవలెను. సమాపిష్ణువెనవా రల్లరి చేయకుండ 
జూచుటకై ఆ పెద్దలే యువకుల నెందరినో చేణురండ ములకో ఛనేకస్టల 
ముల నిలవజెట్టిర. అఆ సభామందిర హెందరు వచ్చినను సరిసోవున 

ట్లుండెను, దాని చుట్టును సాయుథువై బేత చునాయకుని యాజ్ఞా( ప్రకారము. 

రాజభటులు కొప్పండిరి, వారితో నాలుగు గజములును పదుని రీశ్వములును 
గూడ కలవు, 

ఆ నాడా సభకు చేరిన జనసమూహమును చొడవలసిసదే కాని 
మాటలతో వర్ణింప సాధ్యము కాదు, ఉత్సాహము వీరరసము తెలుగువారి 
ర్ _క్రనాశములలో ఉబుకుచున్న కోల మది. బొదులకు తమ ఛర్మము 

&' “శ్రమమైనదని విశ్వాసము కలదు. అదియే లోకము నుద్దరించి యశేష 
జనమును నిర్వాణగాములను చేయగలదని వారు నమ్ముచుండిరి, అది 
వారికి శమ నుళ మని యభిమానము కొడు. అది నిష్ట! ఆ నిష్టచేతనే జై 

నుత మన్న వారి కసహ్యము; కాని ద్వేషమువలనను విరోధము మ. 
గాదు. ఆపే నై నులషను తమి నుకమందు నిష్టయే యధిమానకార 

ణము a 'ఫక్షవాస్రముచే గాదు 

ఈ నోడు మిహాసభాముఖమున నిర్వివాదముగా బి బొద్ధధర్మ ము త్తమ 
మైనదని చీనాపండికుడు బుజు పు చేయగలడని బౌద్ధుల ని క యము: | జిన 
మతమే అనిది ధర్మిమనీయు బె నౌధ్ధాదినుత ముల న్నియు మూర్థవాదము 

యా. మహాసభ్రాంగణమున నా దినమున అశేషజనముసకు na 
చార్యులు నిరూపింపగలరని జై సముతాను యాయుల విశ్వాసము. ఉభయు 
లును ఇట్టి యదృష్టము పూర్వపుణ్య విశేషముచే చూడ లభించిన దని 
యప్సొంగుచుండిరో 

ఆ సభకు జై నపండిళులును బౌద్దపండితులును అసం భా క్యాకులు 
వచ్చిరి. ఒకొనొక బె బౌద్దుడ్తు (తీశరణములు 'పారంభింపగా బ్ బౌద్దసంఘమున 
నొ శబ్దము (ప్రతిధ్వనించును, అంతట నిటు డై నసంఘములో రత్నత్ర 
యస్మరణ మిన్ను ముట్టును, బౌద్దులోమణిస ద్మే హుం” అని హుంకొార ములు 
చేయగా, జినసంఘము సిద్దచ క్రి స్మరణతో పందిరి నింపును. . ఈ రెండు 
ఘోషలును మధ్య, చేకిన యితరులకు వినోదము కలిగించుచుండెన్స 
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గొని యల్లరి యాపుటక నిర్దిష్లలైన యువకుల సని మాత్రము కష్టసాధ్య 
మయ్యెను, 

సభ్యాపారంభమునక నిరత వేళ సమీపించుచుండెను. అధర్వణుడు 

మూడు శక్రటములపై కోశసంచయములు తెప్పించి వానిని వేదికయొద్ద 
పేర్సించెను. చీనా “పండితుడు ఫీభత్సముగా ఎముకలు, దంతములు, నరక 
పొలములు మూడుశకటములపై దెప్పించి యతనికి నియమిత మైన (పదే 

శమునకు వేదిక సమీపమున “పేర్సించెను, నియమిత కొలము రాగానే ఆ 
రాయబారులు ఎడమవై పునుండి చీనాపండితుని, కుడివె వైపునుండి అధర్వణా 
చార్యులన్ను వేదికపై "కెక్కించి యాసనముల పై నొకసారి ప 

జేసిరి, 

అధర్వణుడు టయోలినును. టయాలిను అధర్వణుని ఒకరినొకరు 

తిరస్కారముతో తృణీకొారళావముతో తీ వదృష్షులకో నొక్కసారి తిల 

కించుకొనిరి, అ( ప్రయత్న ముగా చేరిన జనసమూహము చప్పట్లు కొట్టరి, 

రెండుగజముల పోరాటము చూచుటకు చేరిన జనుల యుత్సుకతనే యా 
జనుల యుత్చాహమనుకరించెను. 

సభాసమా వేశక్ర ర్రలలో (ప్రముఖుడు లేచి సభకు వందనము చేసి 
యుభయుల (పతిజలు ఆ సభానియమములు స్వచ్చమైన కంఠముతో చదివి 

వినిపించెను. దానికందరు సాధువాదములతో నామోధము తెల్పిరి. 

చీనాపండితుని (ప్రతిజ యిట్లు మధ్యసుడు చదివెను : 
కో 2) థె 

“నమో తస్స భగవతో అరహతో సమ్మా సంబుద్ధస్స!__ బుద్దులు 
లోకమునకు మరల మరల బోధించు ధర్మమే ఉ త్రమధర్మము, దానికి 
విరుడ్డధర్మములు తుచ్చములు, దీనిని కాదని బుజవృచేసినవారికి నాతల. 
సరికి వేయటకు ఈ సభాముఖమున ననుజ్జ్ఞ యిచ్చుచున్నాను.” 

ఈ (ప్రతిజ చదువగానే బౌదస ంఘము జయజయధ్వానములు 
థో ఠి 

చేసెను. 

అంకట నొ * మధ్యస్థుడు అనాకారి (ప్రతిజ్ఞ యిట్లు చదివి 
నిపించెను: 
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“ శ్రీ మళ్చరమగం భీర స్యాద్వాదా మోఘలాం ఛనమ్ 

జీయాత్ తై 9లోక్యనాథస్యళశాసనం జీనళాసనమ్:” 

“బుషభనాథాది వర్గమాననాథపర్యంత ము గల చతుర్వింశతి 

సంఖ్యాక తీర్ణంకరులే పవిిత్రులై న ధర్మిబోద్దలు. జినళాసనము నకు విరుద్ద 

మైనది హేయము, అను పాదేయము. ఇది సరికాదని ఎవరేని బుజువు 

చేసినచో నేను ఈ సభ్రాద్వారములు దాటి బయటికి పోకుండ సల్లే ఖనము 

జస (ప్రాణము లర్బ్చింతును.” 

అధర్వణుల యీ ధీర్యప్రతిజ్ఞకు జై నసకిపాతులందరు బిగ్గరగా 
సొధువాదములు చేసిరి, 

సభాసమా వేశకులకు అస్పు డొక చిక్కు తటస్థించెను. ముందెవరు 
(ప్రారంభింపవలెను? ఎవరు పూర్వపక్షము చేయవలెను? మధ్యస్టులలో 
(ప్రముఖుడు దాచక తనకు గలిగిన సందేహమును నభకు వెల్లడించెను. 

చీనాసండితుడు సర్వమత వబలిలో బొద్దము సర్వోత్మష్షము కనుక్ర 

తానే ముం దుపన్యసింపవలె నని కోరెను. 

అధర్వ ణాచార్యులు పూర్వపక్షము చేయట యెక్కువ సుఖ మని 
యెరిగినవాడు గనుక ముందు చీనాసండితునిచేత |ప్రారంభింపజేయు పే 
యతనికి సమ్మత మైనను, వెంటనే తా నందు కొప్పుకున్నచో గౌరవహాని 
యగు నని నిశ్చయించి, “ఇందరు తీర్చంకరు లుపదేశించినది ధర్మ 
మగును గాని గౌతమ బోధ ధర్మము కానేరదు. నే నే ముం దుపన్యసింప 
వలెను” అని సభకు తెలిపెను, 

అంతట చీనాపండితుడు తాను సన్యాసి గనుక గృహస్టుడగు (ప్రతి 

పకికంచె ముండు వాదించుటకు తనకే హక్కు కల దని వాదించెను. 
బౌద్దులలో వర్ణా శ్రమాచారములే లేనందున బౌద్దభికువులు సన్యాస్మాశ్రమము 

గ్రహీంచినవారీవలె పూజ్యాలు గారనియు, బౌద్దభిక్లు వనగా (భష్టులలో నతి 

(భష్టుడు గనుక అతనికి సభాపూజ్యత లే దనియు, తాను స్వయముగా 

పండితుడై య నేకవిద్వతృభలలో జయపతికలు పొందినందున తనకే 

ముందు [ప్రారంభించు హక్కు కలదనియు నధర్వణుడు వాదించెను. 

ఆ మాటలకు బొద్దాభిమానులలో కల్లోలము (ప్రారంభించెను. వారి 
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నిరువురనిక మాటాడనిచ్చినచో నుభయపకముల రోషము (పజ్వరిల్లును. 

ఆ మధ్యస్టులలోనుండి కోటీశ్వరుడ్తును రాజపూ జ్యుడును బుద్దిమంతుడును 

నగు గుదేనాథ శ్రేష్టి మాటాడుటకు లేచెను. సభ నిశ్శబ మయ్యెను. అక 
డిట్లు చె ప్పెను : - 

“ఈ యిరువురును గొప్ప పండితులు, వారిలో నొకరును మరి 

యొకరి వాదము నంగీకరింసరు, ఒకరిని మించిన యు కి యొకరియొద్ద 
నున్నది. కాని నా స్లూలబుద్ది కొకటి న్యాయ మని తోచుచున్నది. వాదము 
నకు రమ్మని హం అహ్మోనించినది చీనానుండి వచ్చిన యీ మహాను 

భావుడు, తర్వాత (పకిష(తీక పంపిన దీ మహానుభావుడు, కాబట్టి ముందు 

పత్రిక పంపిన చీనా పం కితుడే ఉసన్యసించుట సమంజసమని 'నా బుద్ధికి 

తోచుచున్నది. స 

ఓక్క-సారిగా బ్ నౌద్దసంఘములోనుండి జయజయనినాదములు మిన్ను 

ముస్హైను. వీనాపండితుడే గెలిచినాడు. చీనాపండితునకే ముం దుపన్యసంచు 

నధికొరము కలదు: జై జై నపక్షమునుండి అన్యాయ మని కొన్ని కేకలు విన 
వచ్చెను గాని ఆ వెళ్ళ శ్రేష్టి నిర్ణయము అన్యాయ నుని యొక్కరును 
రూపింపజాలర్రె రీ, (శ్రేష్టి యు డీకి 'ధర్మదీక్షకు నతనిని బె బౌద్దసంఘ మగ్గిం 

చెను, 

a పండితుడు ఉపన్యాసము (ప్రారంభించెను. అతడు ముందు చీనా 

భాషలో కొన్ని స్తోత్రములు చదువుకొనెను. పిమ్మట పాలీభాషలో సత 

ములు చదివెను, ఆ పైని సంస్కృృతభాషలో స్రోోత్రములు చేసెను, అపి 

ముగించి, తాను చీనావాషలో నుపన్యసింతు ననియు నక్కడ కూడినభిక్షువు 
లలో నొకడు తెలుగులోనికి భాషాంతరీకరణము చేయు ననియు సభకు 

తెలియడే సెను. 

వెంటనేయధర్వణుడు దాని కడ్డు పె'కైను. “ఉభయులును సంస్కృత 
తములోనై న క ఉభయులును తెలుగులోనై న షూటాడ 

వలెను. 'ఇంతవరకును తెలుగులో మాట్లాడిన చీనావొనికి తలుగు రాదా? 

మరియొక భికువును తెచ్చినచో నతడు చెప్పున దొకటి ఇతడు చెప్పున 
దొకటికావచ్చును. మాకువిచారింపగా ఈ చీనామనుష్యుడు చీనావాడే కా 
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డనియు పండితు డెంతమాత్రము కా డనియుతెలియవచ్చుచున్న ది.అందుచే 
నతడు సభకు తెలియని భాషలో మాట్లాడుట న్యాయము కాదు. ఒక వేళ 

నాతనికి చీనాభ్రాషలోనుపన్యసింప నను యిచ్చు గెడల నాకు కన్న డములో 

నుపన్యసింప ననుజ్జయీయనలెను. ఎవరో ఒకరు తెలుగులోనికి పరిన ర్త 

చేయుదురు.” 

ఆ సభకు చీనాద్రాషగాని కస్నడముగాని రాదు. ఆ యుభయసండి 
తుల వాదములు తెలుగుళోననె వినవలె నని యా సభకు కుతూహలము 

కలదు. అందుచే అధర్వణాచార్యులు చెప్పినది యు క్రియుక్తముగా నున్న 
దనియు, చీనాపండితుడు గూడ తెలుగులోనే యు పస్యేసింపవల సిన దనియు 

నా సభవారు నిర్దారణ చేసిరి. అది విని జె కై నసంఘములో ఒక్కసారిగా 

జయజయనినాదదు లుస్పతిల్లైను. బౌద్ధ సంఘములోనుండి “అక్రమము! 

అక్రమము! అని కేకలు బయలుచేనిను, ఆ యల్లరి శాంతీంపజేయుట 

కెంకో కాలము పాపను. 
అంతట విధిలేక చీనాసండితుడు తెలుగుభాషలో నుపన్యాసము 

(ప్రారంభించెను. ఆతడు తెలుగు కొంత నట్టుగా మాట్లాడుచున్న ను 

మాట్లాడినంతవరకు పు స్తకమువలె మాట్లాడసాగెను. దానికి అక్కడ 

కూడిననా రంద రాశ్నర్యపడి ఎంత మేధ కలవా డీ చీనాపండితుడు! 

అధర్వ ణాచార్యులే pen భాషాసాధన కాశ్చర్య పడెను, 

“ద్రానను, శీలము, నై ష్కర్మ్యము, ప్రజ్ఞ, వీర్యము, సత్యము, 

కంతి, అధిస్టానము, మెత్తి, ఉపేక్ష_9ఇవి దశ పారమిశములు, ఇవి 

యన్నియు సౌలు గసం ఖేయు కల్పములు నీరంతరముగా, అనేకజన్మలలో, 

సాధించి సిద్ధత నొంది శాక్య గౌతమముని బుద్దుడయ్యెను, ఆ నుహానుభా 

వుడు (ప్రథమమున దీపంకరబుద్ధునియొద్ద దీక్షపొంది కొశ్యపబుదునివరకు 

నిరువదినలువురు బుద్దులయొద్దను బుద్ధదీక్ పొంది. తుదకు గౌతముడై 

యవత రించి సమ్మాసంబద్ది నధిగమిం౦చెను. 

“బుద్ధదీక్ష యెంత కఠినసాధ్య మైనదో శాస్త్రమిట్టు చెప్పుచున్నది 
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ఈ లోక మంతయు సముద్రమయ మైనప్పడు ఎవడైనను దానీని బాహు 
వృలతో సీది తరింప గల సమర్డు డున్నచో సట్టివాడ్రు బుద్దత్వము సాధింప 

వచ్చును. ఈ లోకమంతయు మండుచున్న మహాగ్ని గోళ "మై సచో దాని పై 
పొదవారి యె యీ చివరనుతడి యా చివరకు సడిచిపోగలవా డెవడై న 

నున్నచో ౩ నట్టివాడు బుద్దథ్వము 'పొపింపగలడు. అట్టి బుద్దత్వ హునెకి 

జన్మ లెత్తి సాధించినవాడు గ గత మబుద్ధుడు, 

బ్వాద్దభ్రగవా ానుడు బుద్దత్వ ము (పాపించినవెంటనే మారుడు వచ్చి 

నిర్వాణములో (పవేశింపు మని యాయన కుపదేశించెను. ఇంత విశాల 
లోకము దుఃఖ సముద్రములో బడి యాల్లాడుచుండగా వారికి తరణోపా 

యము చూపనిది సిర్వాణ మక్కర లేదని ఖీష్మించిన పరమదయ్యాాపపూ 
ర్డుని ధర్మము మౌ బౌద్దధర్మము, అట్టి ధర్మ మక్కరలే దనువారు 

అమృత మక్కరలే దని కాల దన్ను మూర్జులు!” 

ఇట్టనుచు 'మూర్జులు అను పదము పెద్ద కంఠముతో నుచ్చరించి 

యా చీనా పండితుడు నిరసనభావముతో నధర్వజాచాఠ్యునిపంకను అతన 
పక్షమున జేరిన జైన సమూహమువంకను కలయ తిలకించెను, 

వెంటనే జె స పక్షమున కూడినవారిలో హాహోకారములు బయలు 

దనన "తము 'మూర్జులమా?” అనరు మూత చా “ఛా స్త్రర్థము 

నకు వచ్చినావా, తిట్లు కు వచ్చినావా?” _“ఇస్ప్స టికి బౌద్దసిద్ధాంత మే 
మేడ్చినావు?” అకేకలు పః బ్రళక్యము కాకపోయెను, బీనా పండీతునిమాట ౫ 
వినబడు సవకొశము కలుగలేదు, 

గురునాథ శేష్టి మరల లేచి నిలువదిడి జై నులవంక తిరిగి నమ 
స్కరించి నిళ్శబ్దముగా నుండ మని (ప్రార్తించి యిట్లనెను: 

“మీరు అగహించుటకు కారణము లేక పోలేదు, వడషుకో 

కొంచెము దూషణ ఓర్చుకొనవలెను, నేను చీనాపండితుల నిదే (పార్టిం 
చుచున్నాను, ఎవరి సిద్ధా దంతము వారు వస్ప్రసలనినడే ? భి (పతిపకమును 

దూష్షించుటకు వీలులేదు. మీ రందరు నన్లుజ్జ యిచ్చుచో దూషణ వదలి 

పండితు డుసన్యసించును!” 

81) 
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అధర్వణుడును జైనులును శాంతించిరి. అంతట చీనాపండితు 

శుబన్యం సము సాగించెను: 

“నాకు ధర్మబోధకు కోశము లక్క-రలేదు. ఎందు కౌ ఎద్దుబరువు 
నాకు మీరిక్కడ చూచుచున్న ఎముకలు దంతములు కొపాలములుచాలును. 

ఈ లోకమంతయు దుఃఖము! దుఃఖము! దుఃఖము! దానికి హేతువు తెలి 

సికొని దాని నివారణోపాయము తెలిసికొనవళలెః | 

“ “పతిచ్చసముప్పాదము అది!__అది ఆట్లగును గనుక ఇది 

కలుగును, అది ఉండుట కలుగుటవల్ల నే ఇది తష జరుగుచున్నది. 

అది, అట్లు ఉండనిచో ఇది మాయ మగును, అది ఆగిఫోయినచో ఇది 
యాగిపోవును. ” 

“వతిచ్చసముప్పొదిమ ని బౌద్ధ సంఘమునుండి హర్షధ్వనులు చెల 

రేగెను, దాని వివర మెన్ని మారులో బౌద్దపండితులయొద్ద “శెలిసికొ నియ 
నర్ధము కాకున్న మధ్యవ రి రి రాయబారులు “సీనాసండితుని వీవరణ మెంతయు 

బాగున్న దని (ప్రత్యక్షముగా ? శ్రాఘించిరి, ఆ శ్లాఘలు నిర ర్ల క్యముగా చిరు 

నవ్వుతో స్వీకరించుచు నీనాపండితు డువన్యాసము టనే. 

“నిర్యాణ సంపాదన * ఆర్యాప్ట పెంగమార్షము న్ ఖాన్ సాధ్యము 

కొదు. ఆ అష్టాంగము లివి; సదభి ప్రాయము; " సదాలోచనము; సత్సం 

భాషణము; సత్సరివ ర్తనము; సజ్జీవనము; సత్చ్రయత్నము;సన్మనస్కత ; 
సన్మనము. 

"మరియు బుద్దుల మార్గము “మధ్యమార్గముః) అటు దేహమును 

విశేషముగా (శ్రమ పెట్ట నీరసింపటేసి జీరింపచేయరాడు. ఇటు ఇంద్రియ 
లోలురై దేహసౌఖ్యమునే సంపాదింపరు- 

“బుద్దుల ధర్మము క్లుప్తముగా నిది ; 

“సబ్బ పొపస్స అకరణమ్, కృశలస్స  ఉపసంపదా 

సచ్చి త్తపరియోదపానమ్ ఏతం బుద్దన శాసనమ్!” 

“ఇట్టి సన్మార్గ మనుసరించుట పనికిరా దని చెప్పువారుకూడ 
నుందురా? సమ్మాసం బుద్దుడు మహేందునికం'జె (బహ్మకంజె సమస్త 
చేవతలకం"టె నుత్కృష్టుడు. ఆ మహానుభావుడు ఈ లోకమున సంచ 
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రించుచున్న ప్పుడు ఆ సమ్మాసం బుద్దుని శిరస్సునుండియు నేత్రముల 

నుండియు నీఅకీరణములును, శవమును సువర్ణ పీత కీర్ణుములున్సు 

సెదవులనుండి లోహిత కిరణములును, దంతములనుండి యవదాక కిరణ 

ములును, కరపదములనుండి మాంజిష్టకిరణములును (పసరించుచు 

నన్నియు గలసి దివ్య(పభాస్వర మైన రూసముగా జేసి భాసింపజేయు 

చురడెను. చిిత్రకారులందరును తమయన్ని రంగులు (పయోగించియు నా 

యద్భుతరూపమును చిత్రింస యత్నించియు నింతవరకు కృత కృత్యులు 

కాలేకున్నారు, 

“ఆ తథాగతుని ధర్మము నెవరు పూర్వపక్షము చేయగలరు!” 

ఇట్లు పల్కుచు హుంకొరముతో చీనాపండితుడు ఉపన్యాసము 
ముగించెను. ఆ హుంకారము మేఘగర్గనమువలె సభాస్టల మంతయు (పతి 

ధ్వనులీనెను, 

బొద్దసం ంఘములోనుండి యొక్క సారిగా జయ జయ నినోదము 

లుస్పతిల్లైను, 

ఆధర్వణాచార్యులు ఉసన్యానము గ్రేద్దగావిని, సూక్ష్మ(గాహి కాన 

నది యా చీనావా డప్పగించుచున్న పాఠవని (గహిొంచెను. మరియు 

నందులో తాను పూర్వము వినని విషయముగాని పద్దతికానిలేదు, ఇక 
నతని హుంకారము ఊపిరితి త్తుల బలమునే (పదర్శించేను గాని యందు 

ఉదా త్తమగు నాంతరమం|త్రశ కి యేమియు ద్యోతము కాబేదు. తన 

మనస్సుగాని వాక్కుగాని కాయముగాని అణుమాత్రమును స్తంభన 

మందలేదు. 

ఆ జయ జయ నినాదము లాత డడగనిచ్చెను, అటుపై నధర్వ 

ణుడు పెదవులపై చిరునవ్వు నాట్యమాడ 'సభయంతయు గలయ తిలకిం 
చెను. అంతట నిట్లు (పారంభించెను : 

“చీనా పండితవర్వుని యుపన్యాస మందరు నాలించితిరి, తెలుగు 
భాష తనకు రాదనిన యీ పండితుడు తెలుగు రానివాడనే నమ్ముదురా?” 

ఆ మాట యెవ్వరు గాదనలేక పోయిరి. ఇరు పక్షముల గాక 
మధ్య గూర్చున్న జనములోనుండి యొక్కడు “పాఠము బాగా అప్పచెప్పి 
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నాడు” అని కేకవేసెను, అందుకు అధర్వణుడు మరింత సంతోషించి 
యిట్లు సొగించెను. 

“శేష్టి నన్ను పూర్వపక్షకోటిలో నుంచినాడు, ముందు చీనా 

పండితుడు వాదాహ్వానము చేసెను గనుక కొంతతడవు నేను (ప్రశ్నలే 
వేసదను. జై నసిద్దాంతము వస సీరవనుః సభకిది సమ్మతమే యను 

కొందుము. వై 

సభలో బహువిధములి యభి|సాయములు బయలు దేరెను, కొందరు 

ముందు జి నమతముగూడ వినగోరిరి, జైనులు మాత్రము ఆర్యాష్టా 
ంగమోర్గము పనికిరాదందురా? కొందరు 'ఫళ్నలే వేయమని కోరిరి! 
ఒకటి ఖండించినశే కదా రెండవది నిలువబెట్టుట! తుదకు మొత్త తముమీద 

పళ్నలకే యనుమతి యిచ్చిరి. రక. అధర్వణు డిట్లు మరల 

ee 

మే సీషృ చీనాసండితుని యుపన్యాసము | "మీరందరు నోపికగా 

విసుగులేక శ్రద్ధగా నాలకీించినారు, నూ కన్నడ దేశములో సభాసదులి9ిత 

గ్రద్ధదూవరు. మాకు పరమానంద మైనది. మీలో కొంద రీ యుసన్యాసము 
విసుచు సాధు వాదములు చేసినారు. కొని యిందులో నొక్కరిక్రై నను 

అయన వెప్పినది ఆర్థమైనదా? ఎంత సేపటికి గౌతముని గొప్పదనమే 

(పశంసించెనుగానీ గొ సకవు బోధయేమో నాకు మాత్రము బోధపడలేదు, 

సన్మార్గ్మప్రవ_ర్తనము కావలెనని సమ స్త మతములు బోధించునదే, గౌత 
ముని విశిష్టత యేమి? గౌతముని గొప్పదనము ఎట్లు బుజువు చేయు 
దువు? అతడు మహానుభావు డనుటకు నీకు ముందుప్రమాణవే మెమి?” 

అధర్వణుని, వివరణ విని, యంతవరకు చీనాపండితుని చ్రైదు 

స్యము మెచ్చుకొనుచున్న రాయబారులుగూడ నిజమే యనిరి. 

చీనాసండితుడు నిర్గక్ష్యముగా తలకూడ ఎ త్తక (ప్రత్యుత్తర 
మిచ్చెను: 

“ఇదేనా పూర్వపక్షము? అందు కనేక బౌద్దగంథములే (ప్రమా 
ణము!” 
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సరిగా నధర్వణు డా (పత్యుత్త తరమే రావలెనని యుద్దేశించెను. 

అతడు ముందు నెమ్మదిగా (పారంభించి అంతకంతకు కంఠము "పెద్దది 

చెసెను, - 

“మంచిది. మీ బౌద్దగంథములే గదా నీ వాళ్యములకు (ప్రమాణము? 

నా వెంట తెచ్చిన యీ కోశములన్నియు ఆతనిని మరొక విధముగా 
ఘోషించుచున్నవి. మరి నీ (ప్రమాణ(గంథములు సభకు తీసికొనిరాలేదు. 
వ తెచ్చిన యెముకలు దంతములు కపాలములు గౌతముని గొప్పదన 

మేమి బుజువు చేయగలవు? బౌద్దధర్మము ఆస్థుల ధర్మము, సంఘారామ 

ములో మీరు పూజించునది అస్టులిను దంత ములనేగదా! చితులపైై గట్టన 

సమాధులేగదా మీ చై త్యములుః నీవు మూడు బళ్ళ పై ప్రమాజార్థము 

తెచ్చిన యీ ఫీభత్సద్రవ్యములే బౌద్దధర్మము శ్మశానధర్మ మని బుజువు 
చేయుచున్నవి. శ్యశానముల నాశ్రయంచి యుండునవి పిశాచములు కనుక 
మీది పిశాచధర్మము. మీ మతము నాగజాతులలో [పాకీనదికాన అది రెండు 

నాలుకల నాగుల ధర్మము! అంతేనా?” 

అన్ కంఠము పెద్దది పెద్దదియై కాల మేఘగర్హ ముగా తుదకు 

పరీణమించెను. పుస్తక మప్పగించుచున్న నీసావాని మాటలకును విద్వాం 

సుడగు అధర్యణుని స్వయం ప్రభూత వాగ్ధాటికిని వెంటనే భేదము విన్న వారి 

కెల్ల గోచరించను. 

సభ దద్దరిల్లెను. అధర్వణుడు చాలించువర్కు నెవ్వరు నతని వొక్చ 

వాహ మాసలేక పోయిరి, పరత్ర హు గలనలె నందరు నంతవరికు నిన స్తబ్బు 

లెరి, నిజముగా అధర్వణుడే మహామంత్ర సిద్ధుడా యని విన్నవారి ః కని 

పించెను, 

బౌద్దజనములో కలకలము పుట్టెను. మధ్యనున్న త టస్టజనులను 

వేదిక చుట్టియున్న రాయబారులును, “సిజమే. ధర్మము బుజువు సేయటట 

ఈ ఎముకలూ దంతములూ, కపాలములూ ఎమిటి మరి! మరీ ఇంత 
భీభత్స ప్రదర్శనమా।” అనుచు అసహ్యము ప్రదర్శించిరి, 

చీనాపండితుడు మండిసడెను, 
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“నీ వేదో పండితుడ వనుకొంటిని. నీ పూర్వపక్ష మిం తేనా? ఇట్టి 

పూర్వపక్షము చేసినవారిని చీనాదేశములో నేమి చేయుదురో ఎరుగుదువా?ో 

ఇట్లనుచు చీనాపండితుడు (వక్క్సున్న ఎముకలు దోసే డెక్క 

సారి యెత్తి వేదికపై పోసి యేదియో చెప్పటోవుచుండెను. 

అధర్వణాచార్యులు మెరపు మెరసినట్లు లేచి యా యెముకలు త్రీసి 

చీనాపండితుని నె త్రినపోసెను అపై నొక్క్యతుటిలో నా సభాంగణము 

రణరంగముగా మారిపోయెను. ఉభయ సక్షములును అందుకు సంసిదులె 

వచ్చినట్లుండిరి. గాని యిందులో బౌద్ధుల మెలకువ జై నులలో కనిపిరష 

లేదు. సందడి సద్దుచున్న యువకుల చేతులలోని కర్ లభయసక్షముల 

వారు బలవంతముగా లాగుకొని (పయోగించిరి, చీనాపండితుడు తన 

వాదమునకు సొక్ష్యముగా తెచ్చిన మూడ్చుబళ్ళ ఎముకలు దంతములు క్రపా 

లములు నొకవైపునను, అధర్వణుడు తెచ్చిన కోళము లొక్రవై పునను 
ఆయుధములుగా నుపకరించెను. 

బౌద్దపక్షమున పదిమంది చనిపోయిరి. జై నపక్షమున నిరువదిమంది 
మృతులైరి. ఉభయ పక్షములను (గాయములు చెబ్బలుతిననివారు అరుదుగా 

నుండిరి, త టస్టులై చూడవచ్చినవారికి గూడ నా మర్యాద తప్పలేదు. 
అతికష్టముమీద పై గుడ్డలతో ఆటు చీనాపండితుడు, ఇటు అధర్య 

ణుడును, నిర్వరిణులై. నీవాసములు చేరిరి. పొప్పులూరి మల్లనయు, వేముల 

వాడ ఖీమకవియు పూచిన కీంశుకములనలె నెత్తురుతో తడసిసి వస్త్రము 
లతో నిల్లుచేరిరి. 

సభకు రాయబారము జరిపినవారిలో ముఖ్యు క ఉభయులను వారింప 
నడ్డముప్రోయి రెండువే వైపుల దెబ్బలును తగిలి క్రిందపడి మూర్భవోయెను, 

చిత్రముగా గుదనాథ ్రేష్టిమా క్ర మెట్లో తప్పించుకొని శకట 
మారోహించి యతి వేగమున దాటిపోయెను, 

రాజభటు లానొడు మొ త్తము మూడువందలమందిని, బందించి 
కారాగారమునకు దీసికొనిపోయి5- రాజభటులు చీనాపండితుని, అధర్విణుని 
రాయబారులను సట్టుకొనబోవుచుండ బేతయనాయకుడు వారించెను. 
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అ రాత్రి చీనాపండితుని పక్షమున గొందరును, అధర్వణాచార్యుల 

పక్షమున గొందరును జయప్మ[తికలు (వొసియిమ్మని రాయబారము జరిపిన 

వారి గృహమునకు జనములు వెళ్ళిరి, 

అందులో కొందరి కానాడు బుద్దపండి తుని దే తప్పని తోచెను. 

అతడు ఎముకఠలెందుకు దుమ్మె క తపోసినట్లు వేదికపై ఫోయవఐలె! అధర్వణా 

చార్యులడిగిన యొక్క (పశ్నిశే వీనావండితుడు (పత్యు త్ర తరమీయ లేక 

దొర్హన్యమునకు దిగ ననియు, బౌద్దధర్మము శ్మృశానపిశాచధర్మ మని అధ 

ర్వణాచార్యులు యు క్రి యు కముగా నిరూపించెననీయు వివరములు 

బ్రాయుచు నట్టివారు అధర్విణాచార్యుల జయప్యతికపై సంతకములు 
చేసిరి. 

మరికొంద రానాడు అధ్వర్వణునిచే తప్పని యథిపాయపడిరి ఆ 

యెముకలుతీసి చీనాపండితుడు వేదికపై నుంచి యేదియో వివరింపటోవు 
చుండెను, అది. విననీయక అథర్వణుడు ఆ ఎముకలు చీనాపండితుని 
నెత్తిన పోయుపందుకు+ అల్లరి చిల్లరవానివలె విద్వాంసుడనని పేరు 

పెట్టుక కొనినవాడు ప్రవ చ్రింపవచ్చునా? అట్టివారు నీనాపండితుడు బౌద్దుల 

యష్టాంగమార్గమును “సతిచ్చసముప్పాదమును అద్భుత ముగా నిరూపించె 

ననియు, అధర్వణాచార్యులు జై నవాదముకూడ చెప్పజొలక వంక పెట్టి 

తప్పించుకొని, చొప్పదంటుసశ్న వేసీ, దానికీ జవాబు చెప్పుచుండగా 

నడ్డము వచ్చి, హీనముగా దౌర్గన్యము చేసినా డనియు నితర వివరములు 
చేర్చి చీనావండితుడు టయోలిను జయప్యత్రికపై చేేవ్రాళ్ళ పెట్టిరి, 

ఆరా(తి గురునాథ శ్రేష్టి యొద్దకు ముందు అధర్వణపక్షపాతులు 

వచ్చి వారి జయస్మత్రముల పై పె సంతకము చేయించుకొనిరి. ఆ పిమ్మట 

వీనాపండిత సక్షమువారువచ్చి వారి జయప[కములపై గూడ నాతని 

చేవాలు వేబుంచుకొనిరి. 

ఆ రెండు జయపతికల'పై ఇతరులు 'వేనకు వేలుగా నో ర్మాత్రియెల్ల 

సంతకములు చేయుచునే యుండిరి. మరునాడు రాజమహేంద్రపురమెల్ల 

రెండు జయప్యత్రికల (ప్రతులు ఆర్భాటముతో పంచిపెట్టిరి. కొన్ని వీథులలో 
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బొ ధ్గుల విజయోత్సవనమును, మరికొన్ని వాడలలో జై నుల విజయోత్స 

వమును మహావై భవముతో నూరేగెను. 

పాపము, అధర్వణాచార్యుల కీ జయసందర్భమున పెద్ద దుఃఖ 

కారణము సంభవిఠ చెను. సభాంగణమునకు అతడు తీసికొనిపోయిన క్రో 

ములు చాలభాగముపోయెసు, అవి బౌద్దులపై విసరినందున వా రవి తీసి 

కొని కసితీర ముక్కలుచేసి నిప్పంటించి యా బూడిద (పక్కనున్న గోదా 

వరిలో కలిపినేసిరి, ఆ కోశములలో నమూల్యములగు ననేక (గ్రంథములు 
కలవు, 

అందులో అధర్వ ణుడం సద్యకావ్యముగా నాం(ధ్రీకరించుచున్న 

పంపభారతములో మూడు సర్వములు వ్రాసిన (గంథముకూడ కలదు. 

మరియొక (ప్రతి యాతడుంచుకొనలేదు. ఆడంబరముకొరకు వేసిన కోశము 
లతో నత డది కూడ వేసికొని వెళ్ళెను, అది పోయినందున అతని 
ఉత్సాహమంతయు పోయెను, ఆ కోశము సంపొదించినవారికి పెద్ద బహూ 

కృతి యొనరించెద మని (ప్రకటించిగరి. కాని లభ్యము కాలేదు. అప్పుడు 
(వాయుచున్న విరాటపర్యము మాత్రమే భద్రముగా నుండెను. 

39 
“సేత వరాహకల్పమున వై వ్వతమన్వంతరమున ఇరువది 

యెనిమిదవ కలియుగమున నాలుగువేల నూటయేబది నాలుగు సంవత్స 

రములు (4154) గడచిపోయినవి. (శ్రీ 'విద్యాశంకరు డుదయించి పదు 
నె దువందల యిరువదియొక్క పద (1521) గతించినవి, 

భారతధర్మ నిష్టాగరిష్టులగు ఇ చాళుక్య (పభువులలో ధర్మమూ ర్రియగు 

శ్రీ రాజరాజనరేం దేని రాజ్యమున నీ నాడు (శ్రీ విద్యాశంకర జయం 
ప్యశ్చవము చేవేంద వై భవముతో జరుగుచున్నది. 

రాజము హెర్యదవరమునకు సమీపమున ధవళగిరియొద్ద నొక ముని 

పల్లె కలదు. అచ్చట శృంగగిరి పీఠాధిపతు లెన్నడో ఒక యీశ్వరాయ 
తనము (ప్రతిష్టించి ధవశేశ్వరుడని నామకరణము చేసిరి. ధవళగిరిపార్శ్వ 
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మున శృంగగిరి పీఠాధిపతులయొద్ద సన్యాసాశ్రమము స్వీకరించిన భారతీ 

స్వామి యొక రందు తపస్సుచేసికొనుచు నివాస మేర్ప్చరచుకొనిరి. వేంగీ 
(వభువు లా భారతీస్వామిని జగద్గురు (ప్రతినిధిగా పూజించుచుండిరి, 
దర్శనాదికముల కచ్చట సిత్యము భక్తులు వచ్చుట అఆ స్వామివారి 

కిష్టములేదు. కాని (శ్రీ విద్యాశంకర జయంతినాడు మృాత్రమట్లుకాదు. 
రాజమ హేం(దపుర మందు గల య శేష బాహ్మణ బృందమును 

(పాతఃకాలమున దేయవలసిన నిత్యకర్మ లన్నియు శ్రీ ఘముగా ముగించు 

కొని సమిత్చాణులై ధవశేశ్వరమునందలి భారతీస్వామి యాశమము 
చేరిరి. అచ్చట నప్పటికే సర్వసంపన్న ముగా నలంకరించిన భధ్రగజ 

మొండు నిలిచియండను ఆ భ(దగజమునకు శంకరగజమని నామము. 

అదియు రాజరాజనరేంద్రుని భద్రగజమును ఒకే తీరున నుండును. ఆ 
రెండును రాజరా జశాలలో సర్వగొరవములతో పూజ నొందుచుండును, 

శంకరగజము దంతములకు రత్నములతో ఫొదిగిన బంగారు 

తొడుగు వేసియుండెను. ముఖమున శంకర విగ్రహాకారమున ముత్యము 
లతో (గుచ్చిన చిత్రపట్టిక మెరయుచుండెను, వీపుపై కాషాయవర్హ ముగల ' 
పట్టువస్త్రము కప్పియు -డెను. దానిపై (శ్రీచక్రొకృతిగల యమూల్యమగు 
నంబారీకలదు. శంకరగజము కదలినప్పుడెల్ల మేన నలంకిరించిన వెండి 

ఘంటల మంజునాదములు (శ్రవణపర్యము చేయును. 

అచ్చట చేరిన బ్రాహ్మణ బృందములో నన్నయభట్టారకుడును, 
చీదమార్యుడను, పంపనభట్టో పాధ్యాయులును, ఫీమ నభట్లును, చెట్టన 
భట్టును, ముట్టనభటును, వజ్జియ (పెగ్గడయు, నృపకామదండనాథుడును, 

ఘూర్షర్యబహ్మణాగజియ, 'అతనివెంట (ప్రబోధచం[దోదయ (గ్రంథకర్త 
యగు కృష్ణమి[శుడును, బిల్హణభట్టును కాశ్మీరాగతకవియు మరియు 
నెందరేని గలరు. వారందరును యభాళాస్త్రీయముగా నౌ భారతీయతికి 

సామాంగవందన మాచరించిరి, 

అంతట నా శంకర సంయమీందుని యనుజ్ఞవడసి యొక సువర్ణ 

ఘటము భ( ధగజముపె నుంచి యేకాదశ సంఖ్యాకులగు వేదవిపులు రజత 

82) 



25) నారాయణ భట్టు 

ఘటములు (గహించిరి, మంగళవాద్యస్త్పరస్పరముగా వారందరు గోదా 
పరికి బయలు దేరిరి. వేదవిదులు శంకరగజమును పరివేష్టించి స్వస్తి సి 

పాచనము జేయుచుసాగిరి. వేదవిప్రలు పవి[త్రమగు గోదానరివారి మంత్ర 

పురస్సరముగా గజముపై నున్న సువర్ధఘటమును తమచేతులనున్న 

'వెండికుండలను పూరించిరి. మరల మంగళవాద్యపురస్పరముగా (ప్రదక్షిణ 

మార్గమున వేదఘోషతో నూరేగుచు ధవశేశ్వరాలయమునకు జను 
చెంచిరి, 

శంకరసాళమి ఎకొదశ వి, పుల సహాయముతో మహాన్యాసపూర్వ 

కముగా ఈశ్వరుని కభిషేకము (సొరంభించెను. పదునొకండుమారు 

లందరు అభిషేకము చేయనప్పటికి మహారు(దాభిషేక మయ్యెను చుట్టు 
చేరిన శతాధికసంభ్యాక విపుల నమక ఘోషతో అతిరుదపారాయణ 
మయ్యెను. నిరంతము సక్కడికి గోదావరినుండి చేర్చి యందిచ్చుచున్న 
గోదావరీవారితో సహసా ధికఘటా భిషేకమయ్యెను. 

శంకరసంయమీ soos శతరుద్రీయము శాంతముగ స్పష్టముగ స్వచ్చ 

మగు మధురకంఠముతో ” స్పచుండెను, (బ్రాహ్మణబ్యంద మంతయు నేక 

(గీనముగా నా యతీందుని కంఠముతో కలిపి చెప్పుచుండెసు. ఆ యభి 

“సీకముశోభ దవ్వ విశేషములలోగాని పరికర వై భవములో గాని జన 

సమ్మర్షములి *గాని లేదు. (ద్రవ్యలోప పములేదు, గోకీరము, గోఘృతము, 

గోదర్, ఇకురసము మధువు,. ఆ(మపఫలరసము, నారికేళశోదకము___ 

ఇత్యాదిగా నభిే ఇకొర్డ మగు సమ _స్తవస్తువులు పుష్కలముగా నువయో 

గించిరి, గోగణములు నిరంకరముగా -గిరిప్రదక్షిణము చేయుచుండెను. 

జనసంఘములు తండోపతండములుగా వచ్చి దర్శించి ప్రొవుచుండిరి. 

వారు తెచ్చు మామిడిపండ్రరాశి పర్వతాకారమగుచుండెను. _ వీణాముర 

జాదివాద్యములు కర్ణపర్వము చేయుచుండెను. [న ర్తకజనముల నృత్యము 
లయ హృదయములలో తాళములు వేయుచుండెను. అచ్చట కననగు శోథ 
యా (బాహ్మణ మహాజనము నిశ్చల బుద్దులతో నిష్క్కంపములగు 

శిరస్సులతో నేకకంఠముతో మధ్యమస్వరముతో___ అటు తొందరగాని 
యిటు జాగుగాని చేయక___చేయు మంథతోచ్చారణలో నున్నది. కృష్ణ 
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మిశ్రుడు అదిచూచి పొందిన యానందమున కవధిలేకుండెను, అభిషేకా 
నంతరమున భారతీస్వామియే సహ్మస్రక్రమలములతో ఈశ్వర పూజ చేసి 
యథా సంభవమగు ఫలాదులు నై వేళ్ళ మర్చిందెను. పూజావసానమున 
వేదవేదాంగములు త త్రద్విదులు  ధవశేశ్వరునికి నిపించిరి, శంకర స్వామి 
శె తిరీ యోపనిష తును, గీశాక్లోకములు కొన్నియు, మొదటి నాలుగు 
(బహ్మసూత్రములును శంకరకృత శారీరక మీమాసంలో అధ్యాస భాష్య 

ను (ప్రపచనము చేసెను. 

మూడు జాములై న పిమ్మట శంకరగజముపై శంకరసంయ 
మీం(ద్రుడు పట్టణవీథుల నెళైెడ మహావైభవనుతో నూరేగెను. కోట 
గుమ్మంనొద్దకు వచ్చినంత నే రాజరాజనరేంద్రుడు అమ్మంగమహా దేవితో 

గూడి ఏిసీతుడై వచ్చెను. వారు శంకర సంయమీం(దుల పొదములంటి 

వందనమాచరించి చరణ రేణువులు శిరముల భ క్రితో ధరించిరి, ఆ 

ఉత్సవము ఆగు స్థలములు బహు స్యల్స సంఖ్యాకములు. 

సంధ్యాకాల మగునప్పటికి పురసంచారము సమా _పమయ్మును. 

అప్పటికే సువాసిను లసంభ్యాకముగా నచ్చట చేరి ధవళగేరియంతట 
మేర్యుప్తస్తమగు (శ్రీ చృక్రాకార మేర్పడునట్లు దీపాధారములు సిద్ధము 
చేసిరి, క ర గ ఆ సువాసినులు ఆ ల 

వెలిగించిరి, “సుమేరుమధ్య శృంగస్థయై (శ్రీమన్నగరనాయిక” యశేసప 
నారముతో నా ధవళగిరి నప్పుడధిష్టించినట్లుగా ఆ దిపావళిమధ్య వ 
రించు సువాసినీజనముతో నా గిరికోభిలైసు, 

సాయంకాలమున శంకరసంయమీం[ద్రులు శ్రీ) కతన 

(శ్రీ చశ్రరాజార్చనము (ప్రారంభించిరి, జదంగదునా నచ్చట సనా 
నిష్టులెన సువాసినీ జనమును బారులుబారులుగా కూర్చుండజేసి పరదేవతా 

బుద్దితో థ్ క్రివినముడై యా శంకరస్వామియే స్వయముగా పూజ 

చేసేను. ఆ సువాసినీ 'పూజామహోత్పవము ఆనాటి యుదముకాలము 
నందలి మహారు ద్రాభిషేకమహోత్పవమును శోభలో మించి కనిపించెను. 

అచ్చట నట్లు పూజనొందిన సువాసిను లలో వజ్జియ సోమిదేవి పవిత్ర 

మూ ర్తి య।గ్రస్థాన మలంకిరించెను. భరత భూమిలో కన్యాకుమారి 
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మొదలు బదరీనారాయణమందలి నారాయణీమూ ర్రీవరకు గల సమ స 
చేవతామూ రులు నాయెడ |బ్రత్యక్షమె కనిపించెను. = ఖై 

సువాసినుల కందరి కమృతిపాత్ర లిచ్చిరి. శిల్టామృతమును శంకర 

సంయమీం(దులు (గహించిరి. అమృతపాత్రలు యధాధికారముగా పంచి 
పెట్టుచుండిరి. 

అంతలో రాజరాజనరేందునికిని దేవేరులకును అమృత పాత్రలు 

పంపుటకు రాజపురోపాతుని శలకరసంయమీందులు పిలిచిరి. ఆ పిలుపు 

వినబడినంత నేయక్క_డ నక్కజముగా రాజరాజనరేం్యదుడే పట్టమహిషి 

యమ్మంగదేవితో (ప్రత్యతమయ్యెను. వా రుభయులు శంకరసంయ 
మీంద్రుల స్వహ స్త సద _త్రమాలగు నమృత పాత్రలు యథావిధి స్వీకరించిరి 

' రాజరొజనరేం(ద్రులకు శంకరసంయమీం(దులు 

“వత్స, తుభ్యం మయా దత్తం శిష్టజుష్టం సుధారసమ్, 

తవ శత్రూన్ హరిష్యామి సర్వాఖీష్టాన్ దదామి తే” 
అని సల్కిరి. రాజరాజును__ 

“ఆదాయ చ గురో స్పాక్షొక్ అదిళ శ ర్ముఖాంబుజాక్ 

"దత్తం నం పుణ్యం సంవిదగ్నా జాహోమ్యహమ్ ష్ట్ర 

అనుచు స్వీక రించెను. 

మహారాజు పూజాసమయమున వచ్చుట యళుదు, అట్లు వచ్చు 

నప్పుడు కూడ్ ముందుగా | వచ్చునాచారము. అట్టి యెడ 

మహారాజు కూర్చుండుటకు నియమితమగు (ప్రత్యేకస్థాన ముండెను. 
ముందు తెలుపకుండ వచ్చినను భేద మేమియు లేకపోయెను. మహారాజును, 
మహారాణియు నెప్పుడు వచ్చిరోకూడ ఎవ్వరికి తెలియదు. పూజోత్సవ 
సమయములో మహారాఖులకు భారత సంప్రదాయములో తెరచాటు లేదు, 

పూజాంతమున (శ్రీదేవికి (బాహ్మణులు వేద వేదాంగ శవణము 
చేసిరి, శంకరన్యామి ప చేసెను. అంతట చీదనూర్యులు 

ఆచార్యులకొక మనవి చేసెను : 

“పూజాంగముగ నాటకపఠనముచేయు నాచారములేదు. భారత 
రామాయణసఠన మున్నది. కేవల ముపనిషదర్హ మే దృశ్యకావ్యముగ 
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ప్రబోధచందోదయమను నాటకమున నిచ్చట సమాగతులై యున్న 
కృృష్ణమిశక వీం(ద్రులు చిత్రించుచున్నారు. అందులో నొక ఘట్టము 

శ్రీ దేవీసమక్షీమున వినిపింస ననుజ్జ వేడుచున్నాను.” 

శంకరస్వామి చిరునవ్వు నవ్వెను. 

“పూర్వమీమాంసకుడవు నీవే కావ్యశ్రవణ మర్చించినచో మా కెట్టి 
యభ్యంతరము నుండదు. పరమాశందము:” 

కృష్ణమ్మళుడు ఆచార్యుఅకును పరదేవికీని వందన మాచరించి 

(పజోధచం[దోదయమున నారవయంకమందలి (ప్రసావభాగము వినిపించి 

“తతః (ప్రవిశతి ఉపనిషత్ శాంతిశ్చ” అని చదివి ముగించెను. సభాసదు 

అంతయు నానందించిరి 

ఆ పిమ్మట శంకరసంయమీం(దులు తమ గురువులు శృంగగిరి 

పీఠాధిపతులు ఈ (శ్రీముఖ మీసమయమున (శ్రీ దేవీనన్ని ధానమున నిచ్చటి 

చాతుర్వర్థ్యజనములకును వినిపింప నాజ్జాపించిరని చె ప్పుచు నా పత్రమును 

సభాపతి కీయ నాతడు కన్ను లకద్దుకొని యిట్లు చదివి వినిపించెను; 

“శ్రీమత్పరమ హంస పరివ్రాజకాచార్యవర్య పదవాక్య (ప్రమాణ 

పారావార పారీణ యమనియమానస ప్రాణాయామ (ప్రత్యాహార ధ్యాన 

ధారణ సమాధ్యష్టాంగ యోగానుష్టా ననిష్టాగరిష్ట కపశ్చ(కవ ఒరోశ్టినొద్యు. 

విచ్చిన్న గురుపరంపరా(పొ ప్ప స సాంప్రదాయక షడ్డర్శనస్థాపనాచార్య 

వ్యావ్యానసింహాసనాధీశ్వర సకల వేదార్థ (ప్రకాశ సాంఖ్యత్ర యీ|ఫతి 

పొలక సకలనిగమాగమసారహృదయ శ వై దికమార్ల ప్రవ ర్త రక సర్వతం(త్ర 

స్వతంత్ర (బ్ర) శ్రీ మదాజాధిరాజ మహారాజగురు భూమండలాచార్య బుశ్య 

వళ శ) డ్వీ ద్యాశంకరపాదపద్మా రాధక (శ్రీ మత్స 

చ్చిదానంద భారతీస్వామి కరకమలసంజాత శ్రీ బోధానంద భారతీ స్వామిభిః 

(ప్రవ ర్త రితా (శ్రీ ముఖస | త్రీకా. 

“ఇప్పటికి ఇరువది సంవత్సరముల క్రిందట (శ్రీ కృష్ణళర్మయను 
కర్ణాటక దేశ (బ్రాహ్మణుడు తురీయా|శ్రమము తీసికొని మా యొద్దకు ఉపదే 
శార్హమువచ్చి యర్థింపగా కరుణించి యుపదేశించితిమి గాని యనుష్టానాది 
కము తెలిసికొనకీండగనే యతడుసె లవు తీసికొని వెడలిపోయెను. 
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పిమ్మట విచారింపగా నతడు : బౌద్దభికువులతో సహవాసము చేయుచు 
హేయమగు నాచారము లవలంభించుచున్నాడనీ తెలియపచ్చి విచారింపగా 
అది నిశ్చయ మైనది. అంతబ నాతని మేము చాతుర్వర్ష్యశిష్య బృందము 
నుండి బహిష్కరించుచు నాతని హృదయ మధ్యమున తప్రమగు మా 

ముద్ర వేయించి (శ్రీముఖపష్యతికలు కల్యాణకటకొది (పదేశముల (ద్చు 

రించితిమి. కొని యాతడు చాలకొలము ఆద్నశ్యుడి పోయెను, 

“ఇప్పుడు విబారింపగా నాకడు రాజమహేంద్రపుర '(పొంతముల 
కొంత కాలమునుండి మాటువేశమున సంచరించుచు గౌరవము పొందు 
చున్నాడని తెలియవచ్చినది. ఆతని వక్షోభాగమున నంకితమగు మా 
మ్ముదచే గుర్తించి యాతని సర్వ విధముల బహిష్కృశతునిగా . భావింప 
పలసినదని రాజమహేంద్రస్పర చాతుర్వర్హ్య శిష్యబృ్బృం దిమునకు తెలము 

చేయుచున్నాము, న్ సు 

ఇత్రీ సారాయణస్మృతిః 

శ్రీ జగద్గురు 

విద్యాశంకర @) టోధానంద 

భారతీసాములు” 

ఆ శ్రీముఖ గ త్రిక చదివించి పూజ పూ రి కావించిరి మహి 

వై భవముగా నా రాత్రి సంతర్చణము జరిగెను, 

(శ్రీకృష్ణశర్మ ఎవరు? ఏ మారు వేషముతో నిక్కడ పూజ్యత 
నొందుచున్నాడు? మారు వేషముతో రాజమహేం(దవరములో తిరిగిన 
(బాహ్మణుడు తన చేరు నారాయణభట్టు అనిచెప్పెనే! అత డెంతయో 

వై దికనిష్ట కలవానివలె (ప్రవ ర్రించుచున్నాడే. అతడు బహిష్కృతు 
డగునా? అది మరుగుపరుచుటకే అంత  విశేషాభిమానము నటించు 

చున్నాడేమో! అతడు కొజాలడు ఎవరో మరి? ఈ విధముగా నాతని 
గుర్రించుటకు పలువురు వ్య(గులై రి. 

అచ్చటికి వచ్చునప్పుడు రాజరాజన రేందద్రుడ్రును అమ్మంగ మహా 
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దేవియు నజ్జాతముగా వచ్చిరి. మరల రాజమందిరమున కేగునప్పుడు 
రాజరాజు ఊఉ వ్ ఉ త్రమౌళ్వము పై నధిరోహించెను. అమ్మ౦గమసా దేవియందల 

మెక్కెను, పంచ తూర్యములు మొర సెను, రాజమయ్య, జననాథుడు, ముపష్ప 

రొజు నను ముగ్గురు దండనాథులు అనేక రాజభటులితో సరి వేష్టించి వారి 

ననుసరించి కోటలోనికి చేర్చిరి. అప్పుడు వెలిగించిన కరదీపికల కాంతి 
రొజమౌర్షమున పగలే యను (భాంతి కలిగించెను. 

రో సంవ రాజరాజేం ద దేవుడు చోళమితులగూడి నారాయణభట్టును 
మంత్రిగా నుంచుకొని శీ స పయాణములత్రో చం (ద్రాదిత్యుని యాధిపత్య 

మున చక్రకోట్యాభిముఖముగా నేగుచున్న . సేనను కలసికొనెను. ఆ 
(వదేశముననె నియమిత విధమున మరికొన్ని "సీనలును గల సెను, ఆ 

సర్వవాహినికి రొదేల్మద్ర దేవు శా ధిపత్యమూనీ ముందు ఆకస్మికముగా 

త్రమరకోట్యము పై బడి ముట్టడించెను. 

(భమరకో ట్యము ఇం(ద్రావతీనది గోదావరిలో కలయుచోట నున్న 

స్టలజల దుర్గను. ఆ దుర్గము మిక్కిలి బలిష్టమెనది, ఆది పట్టుకొనుటకో 

అముము ద న్యములకు కొన్ని మాసములు పట్టును, (భమరకో బ్యము చక్ర 

కోట్యాధిపేతికి సామంతుడగు మధురాంతక చేవునిది. 

మధురాంతక దేవుడు ఆంతర్యమున రాజరాజనరేం|దుని భ కుడు, 

మధురాంతకుని రాజగురువగు మేడిపా(త్రుడు నన్న యభట్లారకునకును 

నారాయణభట్టునకును వజ్జియ కుమారునికిని కాంచీపురమున సహాధ్యా 

యుడు. మధురాంతక దేవు డెన్నటి'కై నను వం కావలె నని 
యర్ధించుచు తన దృష్టియఎత యు చక్రకోటాధిపత్యము = పె పె నుంచుకొని 

రాజరాజు బలములపై నాధారపడుచుండెసు. 

మధుర్రాంతక దేవుడు దుర్గమును రకీంచు (పయత్నములో నున్నట్లు 

నటించెను. కొని యాకస్మికముగా వేంగీసె సైన్యములు ముట్టడించినందున 

విధిలేక లొంగి పోయినట్లు లొంగిపోయెను. అందుచే నారితరంగికులకు 
దప్ప నెవ్వరికి 1 రహస్యము తెలియదు. వేంగీ సైన్యములు యువరాజు 
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నాయకత్వమున మహావిజయము పొందితి మని ఫొంగిపోయెను. [ద్రావిడ 

దేశమున యువరా జభ్యసించిన రణవిద్య అద్వితీయ మని యా చుట్టు 
(పక్కల కీర్తి వ్యాపించెను. (భ్రమరకోట్యపతనముచే యువరాజుకు చక్ర 
కోట్యదండయా త్ర సులభసాధ్యమయ్యెను. (భఛమరకోట్యము చై చె (త్రబహుళ్ల 

అమావాస్య బుధవారముననే స్వాధీనపడెను. 

వరాజు మధురాంతక దేవుని మహాసభాముఖమునసామం తునిగా 

నొనర్చుకొని బహుమానములు (గ్రహించి మన్నించి యాతనియొద్దననేక 
నావలు యా(త్రార్థము పుచ్చుకొ నెను. అచ్చట విజయోత్సవములు “రెండు 

దినములు నడిపించి వై శాఖ శుద్దవిదియ శుక్రవారము వృషభ సంక్రాంతి 

హ్ అఖిజిల్లగ్న మున ప్రయాణభేరి వేయించెను. ముండు ఇం|దావతీ 

దిపె నావలలో సైన్యమును తీసికొనిపోవనెంచి యందుగల నావ 

అ (గహించెను. గాని చివరిక్షణమున నేలమీదనే (ప్రయాణము 

చేయ నిశ్చయించి యట్లు (పకటించెను, 

(భమరకో ట్యమును వేంగీ "సేనలు ముట్టడించువరకు దండయాత్ర 
వచ్చుచున్న దనియే చక్రకోట్యాధిపతియగు 'ధారావర్ణ మహా రా జెరు 
గడు. చె (4 చై త్రమాసాంతమ' "ననే కుంత లచాళుక్య్యప్రభువు 'ఆహవమల్ల నోమే 

శ్వరుని సై న్యములు వేంగీమండలమును దండెత్తునని అతనికి "తెలిసియే 
మున్నది. మరియు తాను ఎందరోచారులను “వేంగీమండలమున కంపి 
యెన్ని యో కేం ద్రన్గలములలో అలజడులు . జరిపించుటకు 

ప్రయత్నములు శేసియండెను. రాజమహం[దవరములో రాజ బంధు 

వులలో కమారషట్కము బౌద్దసంఘారామముల సహాయముతో రాజద్రో 

హమునకు పెద్దయెత్తున చేయుచున్న (పయత్నములు నిరాటంకముగా 

సాగిపోవుచున్నవని యతనికి వార్తలు వచ్చుచుండెను. మరియు 

తాను రాజరొజనరేందుని మహాసభకు కప్పముగాని, ప్రతినిధి 
నిగాని పంపకున్నను రాజసభలో బహిరంగముగా నెట్టి రో 

(పదర్శనమును జరిగి యుండలేదు. అప్పటికి రాజరాజు అసమర్హత వల 

ననే యట్లు చేసెనని నిశ్న్చయించెను. తాను అందరు చారులను వేంగీ మండ 
| లమునక పంపినప్పుడు (ప్రభువు కూడ రహస్యముగా దనపై కీ మహో 

సైన్యములు సంప్పనని మాత్ర మాత డూహింపలేకపోయెను. 
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ఆహవమల్ల సో మెళ్వరుడ గూడ ధారావర్దుని మోసగింపలేదు, చైత్ర 
పూర్ణిమ శే వేంగి మండలము పళ్చిమపు సరిహద్దునకు చాముండ రాయ 

డను దం డనాథుని యద్రీనమున మహాసేన యొకటి పంపెను. ఆ సేన 
దండెతుటకు నెపమునశై నిరీకించుచు నింతలో యా|త్రాసన్నాహ ములు 

ప్లూ రచేసికొనుచుండెను. ఇంతలో కొమరాజప్పుతుడు తన్ను శిక్షించుచు 

రాజరాజనరేం దు డిచ్చిన తీర్పుపై మ కుంత లే శ్వరులికు మనవి చేసికొనుట 

కవకాశ మీయవలెనని యర్జించెననియు, రాజరా జది నిర్హక్యము చేసె 

ననియు వార్త కుంతలే శ్వ రులకు చేరెను. అందుపై నాహవమల్ల సోమే 
శ్ష్యరుడి రాజరాజన రేం దునకు అట్లు చేసినందుకు వెంటనే సమాధాన 

మీయనలెననియు, లేనిచో శిక్షింపవలసి వచ్చుననియు రాయబార మం పెను. 
అది విని రాజరాజనరేందుడు ముఖము బొమముడి వేసెను. మరల 
మనస్సు నిలువరించుకొని సరిచారకునిచే రాజమందిరాంగణమునుండి 
యొక్క తృణకణము తెప్పించి యది రాయబారిచేతి కిమ్మ నెను. అట్లు 

చేసీన పిమ్మట ' “మీ ప్రభువుకు మా (పత్యు త్ర తర మిది యని యిమ్ము!” 

అని యా రాయబారిని తృణహ స్ప సముతో పంపివేసెను. ఆ రాయబారి 

వేంగీభూమి పడమటి సరిహద్దులు side చాముండరాయని 

సె న్యములు ఒక్కసారిగా, ఆరుగుడిదుర్గములపై బడెను, అందులో డీ త్త 

రమున నున్న రెండు దుర్గములును దక్షిణమున నున్న రెండు దుర్గము 

లను చాముండరాయని నశమయె య్యెను. మధ్యనున్న రెండు దుర్గములు 

మాత్రము సాహసముతో నెదిరించుచుండెను. స్వాధీనమైన రెండు (పక్కల 
నుండియు చాముండరాయని సైన్యము లా రెండు మధ్య దుర్గ ములమీదికిని 

మహార్భాటముతో (మింగి వేయుటకు నడచుచుండెను. ఇది యంతయు 
చై(త్రబహుళ అమవాన్యకే జరిగిపోయెను. ఈ శుభవార్త ర లింకను ధారా 

వర్షునికి చేరలేదు. 

ఇంతలో (భమరకోట్యమును వేంగీ సేనలు. ముట్టడించె ననువా ర్త 

వచ్చెను, అది ధారావర్షని నాళ్చర్యచకితులని జేసెను, అయినను (భ్రమర 
కో ట్యము మిక్కిలి బలీష్టమగు దుర్గము. అది బహుకాలము. నిలువరించు 

88) 
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కొనగలదని ధైర్యము తెచ్చుకొని శీఘముగా చ్యకకోట్యదుర్షిమును 
మరింత బలవరుపసాగెను. శిథిల మైన స్థలములు శిల్పులచే రొాతింబవళ్ళు 

సనిచేయించి పునర్మిర్మాణము శేయించేను, ఖనకులు పరిఖళలోతు చేసిరి, 

దండనాథులు సేనలను +చితరీతిగా విన్యసించి యాయుధములు విరివిగా 

పై నికుల యధీన మొనర్నిరి, వ రోకులు కోటలో నందరకు సంవత్సరము 

నకు సరిపోవు నాహారపద్యాములు ను అళ్వాదులకు (గ్రాసము పదిల పర 

చీరి. దూరమున నొక కొండపై గల సరోవరముసుండి రహస్యమార్గమున 

నౌ దుర్హమధ్య మున వింధ్య వాసనీదేఏి యూఅయిమందలి వొపిలొ నికీ జలము 

నచ్చును పింధ్యవాసిసీ దేవి చ|కకోట్యాధినతుల కులచేపత. ఆ వాపిలో 

స్వయంభూలింగము కలదని (ప్రతీతికలదు. ఆ వాపిలో జల మెంత తోడి 

సను తరుగదు. అదియే దుర్గమందలి సమస జీవులకును జీవనాధారము, ఆ 

వాపీజలమూలము దుర్గరహస్యములలో నొకటి, దండయాత్రలు వచ్చి 

సప్పుడు దుర్గములో నున్న కొన్ని యితరి కూపములా బాగుచేయించుట 

పూర్వా చారము. ఇప్పుడ.ను సూ[తధారు లే వేయించిరి. జ ఎస్నీ పయ 

త్నముళును ధా రావర్గుడును, అశని ఏక కై కప్ప త్రిక వింధ్యవా సినియు స్య్వయ 

ముగా పరీక్ష చేయుచుండిరి, 

కాని రెండుదినములలోననె (భమరకోట్యము లొంగిపోయెనను 
వార్త రగానే ధారావర్లునికి భయ మా వేశించెను. ఐనను ధైర్యము వహించి 
(భ్రమరికో ట్యము నుండి చక కోట్యమునకు సేనలు సామాన్య ముగా వచ్చు 

మార్గము లన్నియు పేదా స్థానమున కయోగ్యములుగా జేయ ను తరువు 

లిచ్చెను. విశాలమార్గములలో వృకతకకులు మహావ్యక్షముఖు, పడ వేసి 

మార్గము నిరోధించరి. సంగ్రహించిన ధాన్యములు హక శీఘ 

యాసముల జేర్చిరి. పెద్ద పెద్ద తటాశ్రముల కట్టలు (తెంపి యా (సదేశము 

నిర్ణలము చేయజూచిరి.” 

ఇదియంతయు రాజేంద్ర దేవు డ౦ంతకుమున్న జరుగునని శంకించి 

యందుకు సిద్దపడీయుండెను, ముందు ధారావరు డూహించిన మార్గము 

_ యాత్ర కేయనున్న వోనివలె పకటించెను. కొని మనస్సు మార్చు 

వెనుదిరిగిపోవుచున్న వానివలె కొంతదూరము తూర్పుకు 'నడచి 
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చుట్టు మార్గమున మూడుదినములలో చకకో ట్యదుర్గము సమీపింపను, 

వైశాఖపిద్ధ పంచమి (ఢీ) విద్యాశంకరజయంతి ఆదివారమే యయ్యెను, ఆ 

జయం త్యుత్చవము మార్గమర్యమననే భే క్రీలో నము లేకుండ లఘుకలా 

పముకో సైన్యములు నిర్వి రి రించెను. సోమవారమునాడు చక్రకో ట్యము 

తూర్చువై స్తసకు పైన్యము 'లట్టహాసముతో వం 

ధాదాపర్దుని కి భయ మినుమడించెను. దుర్షరక్షణ కొర్యము లీింకను 

జరుగుచునే యండెను, దుర్గరక్షణకు గొప ప్పస్ర్యైన్యమును పఏింధ్యవాసిని 

యధీనమున నంచి కతిపయ సేనలతో ధారావర్దుడు స్వయముగా రాజేం(ద 
దేవుని సైన్యముల బయలాన నెదుర్కొనెను 'ధారావరుని చీనత్తో ననేక 

గజములు కలవు. చక్రకోట్య మండలమును దానికీ సమీపమునగల 

హా బురానగర నక నామాంతరము గల వజపుర (పొంళమును గజము 

లకును, వజములకును జస్మస్థా సములు. 

రాజేంద్రదేవునికి గజబలము తక్కువ, అశ్యబల మెక్కు.న. అశ్వ 

బలములను వామదకిణపకముల సుంచి, యున్న గజబలమును మధ్య 

నుంచెను, కొని యా గజబలమునకు ముందుకు నడవకుండ నొక యున్నత 

ప్రదేశమున నిలిచియుండునట్లు తరువులు చేసెను అశ్వికులమాత్రము 
విద్యు ద్వేగముతో ధారావర్షుని "సెన్యసక్షములను తాకిరి. ఆ తాకునకు చక్ర 

కోట్యసై సె న్యపక్షములు విచ్చీపోయను. అందుచే దిఅమగు ధారావర్లుని సై సె చిన 

శిరస్పగు గజబలములు వ్యథ యయ్యెను. (పక్కలనుంపయు కొ రత వెనుక 

భాగమునుండీయు పె బడిన వేంగీహాయదళ ములు ఆ గజబలమును చీకాకు 

పరచెను, అప్పుడు సమయము చూచి కరుణాకర తొండనూనుడు వేంగీ 

గజదిలముతో ముందుకు నడచెను, (కమశిక్షణ నొందిన వేంగీ ధాను 
షమ్క్తులు చక్రకో బ్యగజపాలకు లను పలుపుర శరనిహతుల జేసిరి, ధారా 

వర్షుడు ఇక లాభము లేదని యా మధ్యాహ్నమునకే నిశ్చయించుకొనెను, 
అంతట సాధ్యమైనంతవరకు సేనల కూర్చుకొని విచ్చిపోని గజబలముల 

వెనుక నడ్డుగా నుపయోగించుకొని సాయంకాలము లోప ల కోటలో (ప్రవే 

శించెను. ధారావర్డువి గజములలో నేబది గజములు వేంగీయువరాజు వళ 

మయ్యెను, 
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వేంగీయవ రా జా ర్మాత్రి తన సేనలను విజయోత్సవములు చేసి 
కొనుట నిషేధించెను. దుర్గము స్వాధీనమై యందు పరాహలాంఛనము 
ఎ త్రించన నాడు కొని విజయోత్సవము విషయముగూడ్ (సనా ఏంపరాదని 

యాతని కఠినశాసనము! ఆ రాతి యువరాజుకును, చోళ మితులకును, 
చం (దాదిత్యులకును, నారాయణ తట్టు కును నిద్దుర లేదు. వారుచ్మకకో ట్య 

దురనిరోధమునకు అనుకూలించు (ప్రదేశము “అన్నియు నిర్దేశించుకొని 
యన్నీ యెడల తగుబలములు 'సంస్టాపించిరి. తెల్లవారుసరికి "చృకకోట్య 

దుర్గము ముట్టడి పూ ర్రియయ్యెను. చక్రకో ట్యదురమునకు : వచ్చు మార్గము 
లన్నీయు నిరోధించిరి. సమీపములో నున్నత(పదేశములం చ చెల్ల స్కంధా 

పాళీ pe నిర్మించి వాని సంరక్షణకు స్ "ట్లు చేసిరి, పల్లపు 

ప్రదేశములలో సేన కాహార సౌకర్యము చేయ నియోగించిరి, .అందుమికి_లి 
పల్ల ముగానున్న యొకపదేశ మును చందాదిత్యుడు సూక్మీ దృష్టిచే కను 

గొని యచ్చటి కిం|దావతీ నదీజలము మరలించిన సరోవరముగా నగు నని 

యుపలక్షించి సూచింపగా ఖనకులు మరునాటి కది సిద్ధము చేసిరి, 

సంధావారమున కన్నిదిక్కుల ర్నాతింబవళ్ళు జాగరూకులగు 'సెనికుల 

గా పుండనిమోగించిరి. 

క్షతగాత్రులకు చికిత్స చేయుబకూ శతాధికూలగు వెద్యశిఖామణు 
సేనవెంట నుండిరి. సేనల వెంట తరచుగా వచ్చు నటులను గాయకు 

విదూషకులను మరి యితర వినోదకరులను,రాకుండ యువరాజు కఠి 

నముగా నిషేధించెను. సురాపానము సేనకులని షేధించెనుగాని ప్రతిదినము 
స్కంధావారమున కమితముగా సుర వచ్చునట్లు గౌడజనుల నియోగించెను. 

ఆసుర + గజములక్కను, యుద్దము లోనికి దిగుచున్న భటసంఘములకు 
మాత్రము యుద్ధాత్సూర్వము “యథావాంభఛితముగా నిచ్చూట కనుజ్ఞ యిచ్చె 
ను, యుద్ధకాలమున వీరుల కనుమతమగు నీ సురా పానమునకువీరపాన 
మను సంకేతనామము కలదు, 

ఇట్లు సమ _స్తసన్నాహములు జేయుచు రా జేంద్ర దేవుడు సేనల 

కొక్కనాడు పోరు లేకుండ. విశ్రాంతి యిచ్చెను. ఎదుట దుర్గములో 
మహాసేన యుండగా ముట్టడించిన సేనలకు విశాంతి యుండ్రునా? ఒడలు 
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మరచి ని దించుట కవకాశముడునా? విశ్రాంతి పొందుట యనగా తాముగా 

కయ్యమునకు తలపడకుండుట! ఈవి శ్రాంశిచే సై న్యములకు మరునాటికి 
నూతనశ క్తి వచ్చును. తాను కష్టనిష్టరములు పరీకీంచి యాలోచించుకొను 
నుట కవకాళ మేర్చొడును. 

చక్రకో ట్యదుర్గము ఇం(దావతీనది తూర్చునుండి దక్షిణముగా తిరి 
గిన మలుపులో నున్నది. అందుచే ను త్రరమునను పశ్చిమమునను దానికీ 
(త్రవ్వని యగడ్తగా నా నది (ప్రవహించుచున్నది. ఆ వైపుల క కోట గోడల 

కానుకొని యా నది యేకాలమగాధముగా నుండునట్లు కృ్మతిమముగా నిర్మా 

ణము చేసిరి. ఆటు కోట గోడలును మికి-లి యున్న త ములు. నావలు 

వేసికొని వచ్చువారులను అటునుండి కోటగోడను (ప్రాకుట దుస్సాధ్యము, 
ఆ రెండు వై పుల గోపురద్వారములును లేవు, 

ఇక తూర్పునను దక్షిణమునను బిలిష్టములగు సింహద్వారములు 

గలవు. ఆ రెండు గవనులకు రెండు రెండు దిడ్లు గలవు. నియమిత దూర్ 

ములలో ననేకములగు బురుజులును మధ్య నసంభఖ్యాములగు కొమ్మలును 
గలవు, నిరంతరము గవను కొక్కాక్క దానికి ఐదువందలమంది 

సొయుధభటులును, దిద్ది కొక డానికి నూర్గురును, బురుజుకు ఏబది 

మందియు, కొమ్మ కిద్రరు చొప్పునను కాపుండుట సర్వసానూన్యము! అప్తే 

చక్రకో ట్యమును నిరంతరము సాయుధభటులు రక్ష్షించుచుండిరి. 

తన స్క_ంధావారము బాణపాతనమార్గమును దాటి రాబేం[ద్ర 

దేవుడు నిగ్మించెను. అది నిర్ధారణ చేసికొనుటకు పలుతావులకు బోయి 

భాణ[పయోగము చేయించి "చూచి యా పిమ్మట (ధువసరదుకొ నెను, 

అశ్వము లెక్కి- యాతడును, మి(త్రులును, నారాయణభట్టును, దండ నాథు 

లును స్వయముగా నిరంతరము సర్వ విషయములు కనిపెట్టుచుండిరి. 

41 
చత్రకోట్యద్వారములలో బలిష్టతమ మైనది తూర్చుగవను. అది 

ఎట్ట సైన్యముల న్ర నె నను ధిక్కరించి నిలువగలదు. 

ఒక్క-నాడు సేనలకు విశ్రాంతియిచ్చి రాజేంద్రదేవుడు అభేద్య 



262 నారాయణథట్టు 

మగు ఆ తూర్చుద్యారమును భేడించుటకే సేనల కర పించెను. సూర్యో 
దయను కొకుండగనే పెదయార్భాటముతో సాతసి 'సేసలు తూచ్చుగవను 
పైకి కవిసెను. . 

ఈ దండయాత్రలో నాయకులగు వారందరును యువకులని ధారా 

వర్త మహారాజుకు చారులవలన దెలిసయుండెను., బహిరంగయుద్రముటో 

ఆశ్వధిలములయాధిక మే ఎ P68 జయమున కు రిణము గానీ పేంగీనొాయ 

కుల నై పుణ్యముకాదు. తూర్చుద్వారము స వీరు చేయుచున్న 
యత్న మును వీరి యనుభవ దారి ద్యుము నే వ్యక్రము చేయుచున్నది. 

(పమొాదమగునని భయపడనక్కర లేదు. 

ఇంతలో చూడగా యువరాజరావేంద్రదేవుడును, కరుజాకర తొండ 
మానుడును, జయంగొండడిను, చిత్రచిత్రవధముల నలంకరించుకొనికపచ 

ములుగూడ నున్నవియో లేవో యసిపించుచు నీర్భయముగా రణభూమి 

లో నశ్వములపై సంచరించుచుండిరి, వారికి అది వినోదమగు రంగ 
భూమీగా నున్నడికాసీ రణభూమిగా కన్చింపలేదు. ఇట్టిపారు (భ్రమర 
కోట్యము నంత సులభముగా నెట్లు పట్టుకొని రబ్బా! ఏదో మోస ముండి 

యుండ వలెసు, 

సేనాసాథులిట్లు రిజభూమిలో సంచరించుట ధారావర్ష మహారాజుకు 

వినోదావహ మసది. వెంటనే ధానుషుు లను వారి ప్రై లక్ష్యముంచి యస 

కొశము చిక్కినప్పుడు బాణహతుల జేయ న నాళ్ఞాపించేను. 

ఎంతయో సేన నష్టమైన పిమ్మట త నొద్దకు గజములు 

పోవుటకు మాత్రము కొంత యనువుగా అగ డలో దార్ యేర్చడెను* 
'రెండునాళ్ళనాటి బహిరంగయద్ధమున చేశిగీసె సైన్యము చేజి శిక్కించుకొనిన 

చశకొట్యగజములనే (ప్రధానముగా ద్వార భేదనమున క ఏపయోగించిరి. వాని 

ముఖములిక్స్ష లోహ పట్టములు కట్టిరి. శూలములవంటి గుబ్బలుగల గోపుర 

ద్వారిముల మీదికి తడవక్ర ఐదు “ఏనుగులను పురికొల్పుచుండి రి ఆ గజ 

ములను వానిపై నారోహించినవారిని కోటపై నుండి సెనికులు బాణముల 

తోడను అగ్నితోడను కౌగిన కై లాదిపదార్హముల తోడను శిలలతోడను 
పలువిధముల నొప్పించుచుండిరి. అందుచే నా ఐదింటిల్' తరచుగా నొక్క. 
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టిగూశా గొప్పరద్వారమును ఒక్క తాపు కాచుటకే న ననకొశము కలుగుట 

బేదు. మారిము సరిగా లేనందున త తప్పి తాచిన కాపుకూడ బలముగా తగు 

అట లేదు, 

కోట'పై ను న్న వారి. కిడీ వ్యర్గ్ష( ప్రయత్న ముగా కగనిపించుచుండెను, 

ఆవి నిజముగాతమ కు! అయినను శత్రువులు హా _సగతము డన 

కొని వారి ఏ విధముగా వృథ చేసికొనుట ఏమి బుద్దివిపన త! 

వేంగీ పేసల బుద్ధిః మాంద్యము చూచుచున్న కొలదియ కోటగోడల 

పైని బసకు శర శాహా పతా మమకన ఇక బయుట యువకుల 

యుత్సాహ మెంత తడవు నిలువ గలదు! రాజేద్రదేవుని సైనికులు 
నీకాకు పడుచుండిరి అయినను యువరాజును దండని థులును ఆలసిన 

వీరులకు వి,శ్రాంతి యిళ్చి కొ త్ర సేనలను ముందుకు పంపుచు నిర్భయ 

ముగా రణభూమిలో విధారించుచు నాజ్జలిచ్చుచు నుత్సాహాము కలిగింప 

యత్నించు చుండిరి, 

గజములు ద్యారభేదనమునక్న ఢీకొనబోవునప్పు డెల్ల వల. పురు 
సె నిక్షలు క్ కోటగోడల నాం (తాటినిచ్చెన నలకోడను ఉడుములు 
పూనిన సూత్రముల త్ కో డను (వయత్నించుచుండిరి. మరియు చెండు 

ఉన్నత ప్రదేశములలో శశఘ్యలు రెండు పెట్టి వానిచే గోపురముపై పెద్ద 
శిలలు రున్వించుచుండిరి. చక్రకో ట "సైనికులు పేరువినుటయే గాని కత 

ఘ్నుణను మున్ను చూసి యెరుగరు. ఈ నూతన యంత్రము చూచి 

(పథపుములో వారు కొంచము కలత నొందిరి, కాని శతఘ్నయొక్కా 

క్కుటి జాముకు రెండు శిలలకం'పె (వయోగింపలేకుండెను. మరియునవి 

(పయోగించువారు దకలు కానందున లక్ష్యము తప్పుచుండెను. అభ్యాస 

మునవాని భాధ తప్పించుకొనుట కి కో టలోనివారికి సులభ సాధ్య మయ్యెను. 

న్! 

అలుపెరుగక విశాంతి తీసికొనకుండ యువరాజును అతని చోళ 

మి(తులబును సంచరించుచు సైనికులకు నూతన ధైర్యము కలిగించు 

చుండిరి, దానికితోడు ముందుకు పోపు భటులకును గజములకును కరవు 

తీర'వీరపానము అలభించుచుండెను.కానియది యావేశముకలిగించిముందుకు 
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సోవుటక్రమైమరపుతో కలసిన ధైర్యము కలిగిం గలదు గాని వారుపొందు 
చున్న గాయముల నెత్తురునాపగలదా? అగ్నివర్షముచే కమలిన దేహము 

లను సరిచేయగలదా? 

మొదటినాటి (పయత్న ములదే కోటగోడలుగాని గోపురములుగాని 

దిడ్లుగాని యావంతయు చలింపలేదు. సాయంత్రమునకు యువరాజు 
మిత్రుడగు జయంగొండరు బాణహతుడై పటకుటీరమున శస్త్రచికిత్స 
పొందుచున్నాడను వార్త స్కంధావార మంతటను మారు (మోగిపోయెను. 

ఆనాడు గోపురమును గోడలను సమీపించు టకు వేంగీ సై న్యములు 

చేసికొనిన స్వల్పావకాశముకూడ నా ర్యాతి కోటలోని సైనికుడు నాళ 
నము చేసి పరిఖ యధాప్రకార ముండునట్లు చేసిరి. 

మరునాడు మరల (కిందటిదినమున (ప్రయత్నమే యారంభించెను, 

మరల వేంగీపేనల (ప్రయత్నము వ్యర్థము అయ్యెను. కోట యింత 

వీటువారలేదు. ఆనాటి సాయంకాలమునకు కరుణాకర తోండమానుడ్రు 

గూడ బాణహతుడైై పడక ల వా ర్త వేంగీభటులను దుఃకషా (కాంతు 

లను జేసెను, 

మూడవనాడుగూడ మరలనదే విధముగా (ప్రయత్నము సాగెను* 
ఈ దినమున యువరాజు యుద్ధరంగమున నగపడలేదు. ఆతనిచోళమి(త్రు 
లపాయస్టితిలో నున్నారనియు పారిని జూచుటకు పటకు కుటీరములను వదల 

కున్నాడనీయు యువరాజు నంగరకకులు తెల్పిరి. మరియు నంత నిర్భయ 

ముగా రణరంగమున దిరుగుట పొడిగా దని నారాయణభ ' పు బోధించే నని 

కూడ యొక వదంతి బయలుదేరెను. ఏది యెబ్లున్నను యు అత్మ 

రక్ష ప్రయత్నములో నున్నందుకు అశేష భటసమూహమును సంతోష్షిం 
చెను. . 

యువరాజును, చోళమ్మితులును రణభూమికి రానందున నీ నొడ్లు 

రణభార మంతయు చం[ద్రాదిత్యదండనాధుని పై బడెను. అతడు బహుసమ 

రుడు, చోళదండనాధులు లేని లో టాత డొక్క-_డే తీర్చెను. 
మరియు నతడు 'చక్రకో ట్యమండలాధిపుని. ఏకై కప్పుత్రిక వింధ్య 

వాసిని విషయమున అనేకాద్భుత కథలు వినియుంచెను. ఆమె బహురూప 

జు 
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లావణ్యవతి, విద్యావతి. ధారావర్లునికి ప్పత్రసంతానముకలుగ దని జ్యోతి 

ష్కులు చెప్పియున్నందున నత డామిను ప్వత్రనిర్వి శెషముగా_ పెంచుచు 

పురుషపేషముతో అః ప్రశస్ర (పయోగాది రాజప్ప త్రో చిక విద్య లన్నియు 

నామెకు నేర్చించెను అందులో ఖడ్ల సాధనలో నామె యద్వితీయురాలను 

(పసిద్ధి సంపొదించెను. ఆ కాలమున పలువురు రాజప్పుత్రు లామెనువివాౌసా 

మాడవలె నని వాంఛించిరి. కాని వీర్యశుల్మా మామెకు నిర్ణయించుట 

దానికి |పతిబంధక మయ్యెను, కొందరు ఆమెతో ఖడ్డయుద్ధము" చేయుట 

కంగీకరింపలేదు. అంగీకరించిన వారినామె పరాజితుల జేపేను. ఆమెను 

చం|దాదిత్యుడు సర్వ్యవిధముల జయించి వివాహమాడ సంకల్పించిను. 

అందుకు వజ్జియపెగ్గడ రాజరాజుకు నివేదించి యనుజ్జ యిప్పించెను. 

అనుదిసమును చృకకోట్యరాజప్ప తిక కోటగోడలపై నుండి సైని 
కుల కుత్పాహము క్రలిగించుచు నిర్భయ ముగా సంచరించుచుండెను. అమె 

యెచ్చటికి వచ్చిన నచ్చట కోటలోని సైనికులు జయజయనినాదములు 
చేయుచుండిరి. ఆ జయజయ నినాదముల రహస్యము. (పేమశీలియగు 
చం ద్రాదిళ్యున కవగత మయ్యెను. 

ఆ దినమున చం్కదాదిత్యుడు చూపిన నేర్పు ఓర్పు వర్గనాతీత 
ములు. కోటలో జయజయనినాదములు వినవచ్చుచున్న పె పుకెల్ల' తన 
సేనల విజృంభణ మెక్కువ,కాసాగెను, వింధ్యవాసినికవచావృతదివ్యరూప 

దర్శనము చం,ద్రాదిత్యుని హృదయమును పలుమాఠు చూరగొనెను. పునః 
పునః తద్దర్శనాకాంక్షియై బాణపాతమార్గ మధ్యమునకు పలుమారు అతి 
క్రమించి పోసాగెను. సాయం[త మింకను జాము(ప్రొద్దున్నది. చందా 
దిత్యుని హృదయపార్శ్వ్యమున కోటనుండి వదలిన బాణ మొకటి వచ్చి 
నాటుకొ నెను, ఆది వింధ్య వాసినీ నామాకింత మైన బాణము! 

చం|ద్రాడిత్యుని సటకురబీమునకు సేవకులు చేర్చి చికిత్స చేయించు 
చుండిరి. 

ఆ నాడాపైని నారాయణభట్టు దూరముననే ముండి వేంగీపై న్య 

34) 
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ములను నడీపింపసాగెను, కాని ఆ దినమున సె పై న్యములిక న నుళత్చాహముతో 

కోటమీదికి దూకలేకుండెను. వరుసగా మూడు దినములు ముగ్గురు వేంగీ 

సేనావతుశే పడిపోయిరిగదా: ఈ చిన్నతనప్ప ఉత్సాహము కోటలను 

బేధింపగలదా! 

వేంగీ సై నికోత్సాహము సన్నగిలుచున్నట్లు చక్రకో ట్యమువారికి 
ద్యోతనుయ్యెను. చేంగీసైన్యము  వెనుకభాగమున చకకోట్యము 
ముట్టడి వ వడ వెనుదిరిగి హోవలైనను నుద్రేశముతో కొబోలు, సం భ్రమము 

విడి మయ్యెను. సింహూనాదములు చ, క్రకోట్యముకో ట పె నుండి భేరీపట 

హోడివాద్య ఘాషలకో కలసి ఫసవచ్చుచుండెను, 

42 
(కకోట్యమునకు మూడు [కోశముల దిగువను ఇంధ్రావశీ నదీ 

తీరమున" ఇం(ద విహోరమను గొప్ప బౌద్ధక్షేతము కలదు. వైశాఖమాస 
మున నష్టమినుండియు పూర్ణిమ వెళ్ళువరకు నేపేట నచ్చట మహోత్సవ 
ములు ట్ర చక్రకో ట్య సహా మండలమునుండియు తదంతః పాతి 

యగు (త్రమరకో ట్యమండలమునుండియు యా(తికు లా యుత్సవమునకు 

విస్తారముగా వచ్చుచుందచురు, చకకోట్య నుండలము యుద్దములో నిమ 

Mea (పజలతీర్ణయా(త్రలకును ఉత్సవములకును దేవపూజల 

కును నిషేధముండదు.' రాజుల యుద్ధములు రొజులవే, అవి (ప్రజా 

క కక భంగకరముగా నుండవు. కాకున్న యుద సమయ 

ములలో వేడుకలు కొంత తగ్గును, చేరు యా్రిక సంఖ్య తగ్గును, 

అం! 

'చక్రకో ట్యదుర్గద్వారములను యువరాజరాజేంద్ర దేవుడు సైన్ సము 

ఖో బేధించుటకు యత్నించుచుండెను. ధారావర్ష మహారాజును,కుమా రె 

ప నితరదండనాధులును వేంగీ సె సై'న్యేములను తరిమివేయ 
టకు (ప్రయత్ని ంచుచునే యుండిరి. ధారావర్గుని సె సై న్యములలో చుట్టు 

పక్కల జన మెందరో చేరిరి, ఆశే చట్టు ప్రక్కల జనులు రాజేంద్ర 

దేవుని సై న్యముభకును ఎన్నియో విధముల సేవలు చేయుచుండిరి. 
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చ(క్రకో ట్యమునకు వ స్తు వులు చేఠకుండ రాజేం(ద దే వుని సేనలు 

నిరోధించుచుండెను. రాజేం(దుని సేనలకు పెరుగు పాలు సుర ఇట్టి 

నిత్యము వాడుకలో నుండు [ద్రవ్యములు చేరకుండ ధారావర్షమహా రాజు 
'సీనలును, దండనొధులును రహస్య ముగను సాధ్యమయినప్పుడు బహిరంగ 

ముగను అరికట్ట యత్నించుచుండిరి, ఇట్లు ఉభయ సేనలవారు చేయు నీరో 

ధముల్లు తప్ప pes iors ఠమ తను కొర్భముళు చేసికొనుటకు 

విశేషభంగ మేమియుచేదు, రైతులు తమ సొలములలో సనులు చేసి 

కొనుచుండిరి. ఎవరీ పనులమీద వారు రాకపోకలు జరుపుకొనుచుండిరి, 

నావికులు పడవలు నడపుకొనుచుడిరి. చక్రకోట్యపరిసరములలో 
మాత్రమే సావలకు నిరోధముండెను గాని యటు ఎగువనుగాని యిటు 
రిగువనుగాని యెట్టి యాటంక్రమునులేదు. 

ఇం్యద్రవిహారమునకు భగవత్సేవకొరకై  నలుదిక్కు.లనుండి 
య్యాతికులు మూగుచుండిరి. దినమున కొక వాహనము చొప్పున బుద్రవి 

(గ్రహము లా యుత్సవ కాలమున నూరేగును. ఆ సమయముల 

భక్తులు భజనలు చేయుచు దీప స్తంభములతో పీధుల 

వెంట గంతులు వేయుదురు, కొందరు కేవల నామసం 

కీర్తనము. చేయుదురు. కొందరు నృత్య(ప్రదర్శనచులు చేయుదురు. 
కొందరు వివిధవేషములు ధరించి బుద జొతకకథలు |పదర్శింతురు. 

తోలుబొమ్మలాటలు జరుగును, వీధులలో" నాటక (పదర్శనములుండును, 

వీని యన్నిటితో పొటు త్రము వస్తువులు ఎక్కువ ధరలకు విక్రయించుటకు 

పలురకముల వ ర్రక్సలు మూగునురు, సామాన్యముగా లభింపని నస్తవు 

లెన్నియొ అప్పు "డచ్చట లభించును. కాన నట్టవి కొను వేడుక కలవారు 

అక్కడ కూడుదురు. కష్టసాధ్యములగు సాధనాదులు లేకయె సులభముగా 
మహా ఫలములు పొందవచ్చునని పెద్దలమనువారు (పచురించుచుండ గా, 

అలసులగు సానూన్యజను లా ; ఫలతృష్టచే నీ యుత్సవములకు వచ్చుటలో 

నాశ్చర్య మేమి! అందును వినోదము కలిగించుచు పుణ్యసంపాదన చేయు 
సులథసాధనలీ యుత్సవములు! జనహృదయ మవగతము చేసికొనినవారు 
బౌదుటే।ః 
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బుద్ధోత్సవములకు వెళ్ళువారిని (ప్రధానముగా నాకర్షి ఇదునవి 

(పథభలు, వీపుల పె నను బండ్ల మీదనే కొవు అవి వెళ్ళునది; నావలమీద 

కూడ నవి వెష్ఫచుండును, “సమున్న తములగు నొ (ప్రభల దగ్గనము 

చూపరుల మనోనే(త్రమున చిరకాలము మరప్పరాక నాటుకొనిపోవును. 

ఈ సంవత్సరము (భ్రమరకోట్య సమీష్మగ్రామములవారు నావలా పై 

పోవుటకు సమున్నతమగు (ప్రభలు ఆయ త్రప పకచిరి, ఆంత్ర పెద్ద 

hs పై కె తినప్పుడు ఆ నావలు తల(క్రిందులై "పడిపోక. యెట్లు డునో 

ఊహింప సాధ్యము కొకుండెను, అవి పెద్దనావల పై సై తెరచాపల పై నెత్తు 

టకు దింపుటకు ననువుగా నేర్పరుపబడెను. ఆది యద్భుకమగు" వర్షము 

లతో చిితింపబడియున్నవి. కొని యా (ప్రభలు పై కెత్తుట కష్టసాధ్యమై 

నందున తరచుగా నాపలపై పండుకొనబెట్టియే మం అట్టి (పథి 

లున్న నావ అనేకము ఇ ఇం(ద్రవిహారమున కుత్సవ మునకు వచ్చినవి. 

బౌద్దుల యుత్సవము లతిమనోజ్ఞ ములు, చి; (తకారులు, శిల్పులు, 

రంగులు చేయువారు, వస్త్రములు నేయువారు, మరియు నెన్నో విధము 
లగు శికిలిపనివాండ్రు బౌద్దాభిమానులు, అందుచే నా యుత్సవముల శోభ 
బహుముఖముల ప్రకాశించచుండెను. భూలోకములోననె కేవల దేవేంద 
వె భవము ఇం|దవిహారోత్యవము చూడ వచ్చినవారు తిలకింపగలుగు 

చుండిరి. 

ఈ రాత్రి క౦ఠకోత్సవము!। శాక్యగొాతముడు విర క్తుడై వెడలి 
లోన నిశ్చయించెను. ఆ నొడే యతని (పియపత్ని యశోధరాదేవి (పథమ 

పుత్రుని |పసవిందెనను వార్త వచ్చెను. మరియొక రాహులము.__ సంకెల 

పుట్టిన దని యాతడు పలికెను. ఆ రాత్రియే యశోధరను రాహులుని 
తండ్రి కుద్దోదనునీ రాజ్యముసు, ఐశ్వర్యమును సమస్తమును వదలి లోకో 
ద్దఠ కార్ల ము (పయాణమయ్యను. అతని సొరధి చన్ను డొక్కడె యతని 
గొంతదూర మనుసరించెను, 

గొతమునికి _పేమపాత్రమగు నశ్వము కంఠకము, ఆ కంఠకము 
నెక్కియే అతడు కపిలవ స్తునగరము దాటిపోయెను. చాల దవ్వు పోయి 
నంత తనకు (పేమ పాక్రులందరు నప్పుడు సుఖని|దలో మునిగియున్న 
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కపిలవ సునగరమును కడసారి చూడవలె నని వాంఛ కలిగెను, వెంటనే 
గౌతముడు కంఠకాశ్వము నొక్కసారి వెనుకకు మళ్ళించి దూరమున 
వెన్నెలలో కనుపడుచున్న కపిలవ స్తునగరమును కనుల పండువుగా 

గాంచెను. అదియే కంఠకనివ ర్రనము, కంటకనివ ర్రీనము, కంధకనివర్త 
నము నని బహునామములతో బొద్దుల నేక కావ్యములు (వాసిరి, పొటలు 

రచించిరి, చిత్రములు చతించిరి. 

కంఠకోత్సవమునకు కీలుగుర్రము నుపయోగింతురు. ఇందవిహో 
రమున నుపయోగించూ నా యశ్వవిగ్రహము మహోన్నత మైనది. దానిపై 
రంగులు ఆకర్షక ముగా నున్నవి. నాలుగు యక్షవిగ్రహములు ఆ అశ్వ 

పాదములు పూనియున్నవి. గౌతమాశ్వముపదధ్యనిచే జనములు మేల్కొన 
కుండజేయుట కానాడు నలుగురు యతులు కంఠపాదములు తమ చేతులపె 

వహించిరని బౌద్దకథలు పర్లించుచున్నవి. న్్ 

ఇం|దవిహారమునుండి యొక్క (కోశము దూరము ఉత్రరముగా 

ఇం(దావతీ నదీతీరము ననుసరించియున్న రాజమార్లముపై నా వాహనము 

నూరేగింతురు. ఆ యశ్వముపై బుద్దుని యుక్సవవిగ్రహమును, (ప్రక్కను 

నిలిచిన ఛన్నుని విగహము కలవు. ఆ సమయమున జనసమూహములు 

భూమిమీదను, నదిపై పడవలమీదను కోలాహలము చేసికొనుచు ఆ వాహ 

నమును వెంబడించును. గమ్యస్థానము చేరిన తరువాత నొక్కసారి 
యం(త్రనియం[త్రమై యా యశ్వవిగహము వెనుకకు మరలును, 

అప్పు డా యుకృవజనములు చేయు సందడి కంత ముండదు, 

భక్తు లావేశముకో కేకలు వేయుదురు. కొందరు పాబలు పాడుదురు. మశ్రి 

కొందరు సోత్రములు చేయుదురు. పలువురకు కన్నులవెంట నేకధారగా 
బాష్పజలములు (ప్రవహించును, కన్నులయెదుట గౌతముని వినిర్గము నము 

మరల చూచినశ్లే వారు భావించి యా భ్రావావేశ మనుభవింతురు. సమ స్త 

వాద్యము లొక్క పెట్టున (మోగును. అసంఖ్యాకములుగా కొబ్బరికొయలు 

అవకాళనున్న యెడ నెల్ల... శ్రైర్థికుల శిరస్పులపైనయినను___. పగుల 

గొటుదురు. కర్చూరహారతులు వెలిగింతురు. సుగంధధూసముల  నెల్లెడ 
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3 శ్రపింపదేయుదురు, జయ ఘోషలు చేయుచు గంతులు వేయుదురు. కంఠక 
నివ ర్రనోత్సవము చూచినవారికిని ఆ కథ భ క్రితో వినినవారికిని మరల 
న్మముండదు; రాజులకు పరాజయ ముండదు? 

అశ్వ మట్టు వెనుదిరిగి జనుల యావేశ మడగువరకు గొంత కాల 
మపేయుండును, ఆ పిమ్మట మరల యంత్ర పేరి మై అశ్వము ముందుకు 

తిరుగును, ఉఃరేగింపు నాలుగడుగులు ముందుకు సాగ (వదకీణముగా 

మరియొకనూక్షమున ఇంద్రవిహారము న. 
(సతి! సంవత్సరము జరుగు విధముననె ఈనిడుగూడ కంఠకనీవ వర్త 

నోత్సవము' జరిగెను. ఎప్పటి పకొరమె ఆయుత్పవము గ మ్యస్థానముచేరె రను. 

ఎప్పటి(స్రకారమె పడవలు, జనము,[పభలతో కోపము ను దాసీసనుగ 

మించెను. కంఠక నివ ర్రనము దర్శించి భక లావేశము సొంచిరి. అనేక 

వాద్యము ధ్వని మిన్ను ముట్ట యబ్దిపొంగి పచ్చిన దనిపించను. భ కితోడ 

కొందరును, సేవించిన మి ద్యాతశయముచే కొంధరును పరవళులై ర్ 

(భమరకోట్య పరిసరిములనుండి వచ్చిన నావలు (పథలతోనా 

యుత్సవము సనుగమింపను. ఉత్సవము shes దిక్కులు దద్ద 

రిబ్లుచుండెను ఆ సమయములో నేలనో గాని యా నొవ లాగక ముందుకు 
సాగిపోయెను. అది గమసించువారపరు! 

te 

డంగీసై స్యములు చ్మకకో ట్యముట్రడి సాగించిన మూడవనాటి 
సాయం(తము సక స్టితిగళులన్నియు కోటలోనివారి కనుకూలముగా 

నున్నవి. వేంగీసె సై న్యములో వెనుక భాగమున చలనము, ముఖథభాగమున 
మాంద్యమును దుర్షపాలకులకు ఆనందము కలిగించెను, 

చక్రకో ట్యదండనాథులందరు సార్మాతి యొక యాంతిరంగిక సభ 

చేసిరి, ఆ నభకత్యుత్సాహుముతో రాజప్ప శ్రీక వింధ్య వాసిని ధారావరుని 
దకీణభుజ మూని యరుదెంచెను, ఇప్పుడు కర్తవ్య మేమి? 

పనుతము కోట దండయాత్రసుంచై తప్పించుకొన్న కే, పొరి 
పోవ శతువులసు వెంబడించుటా? కోట దాటి బహిరంగయుద్లములో ఆ 
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యసరిక సె న్మముల నోరు శ కి మనకు కలదా! ధారావర్తుడు సయ గై వ. 

ముగా సి న బపాదంగ Hos జంకుచుండెసు 

రాజప్పుతీక నుహారణములో తన రణపొండిక త్యము త 

కొనుట కదే (పథమసర్మా యము, అః మూడుదినముల యనుభవముకో 

నామె కాత త్మ విశ్వాస మెక్కు_ వయ్యెను, అందును ఈనాడు వేంగీదండ 

నాథులలో (పసిద్దుడగు పం దాదిత్యూని వక్షస్థలము పై “వర్మముచింపి బాణ 

హాతుని జేసినంచున సామెయొావనసపహుజనుగు నుత్చాహ మినునుడిండేను. 

ల్లవారకముందె ముట్టడించిన సై స్యముల'పై బడి చెల్లాచెదురు చేయ వలె 

నని యామె దోదించుచుండెను. పృగ్ధామాత్యులును కంటక ఆంత 

తొందర పనికిరా దనియు, మనబిలమిు సెదిరిబలము మరిమరి విమర్శించి 

నిశ్చయింపవలె ననియు శాంత ముపదేశించుచుండిరి. బలవిషయికమగు 

విపఠరములు చారు: a తై. ~ చనం స జారు ఏమి రిం దుః చు గణనము చేయుచుండిరిం 

ఇంతలో నారా్రి వేంగీ గీసై నికులు వివిధములగు దిసిటీలు సిద్దము 

చేయుచున్నా రని వా ర్త పచ్చను, టు కివి? న. న్లో మహాగ్నివర్షము 

భ్రురిపిందు యత్నమా టో! ఆ ర్మాతీయ పారిపో వుటకు జేయు సన్న 

హమా? దూరమున వేంగీపై న్యము ప్రయోగించుచున్న శతఘ్నిని సూజ్మీ 

దృష్టితో పరిశీలించి . చక్రకోట్య దుర్గములోని సూూత్రధారులును, శిల్చులును 

సమా వేశ మె. నూత సశత ఘ్నులు సీర్మించు విధాన మాలో చించిరి. కొని యా 

శతఘ్నుల నిర్మాణము పూ రీయగుట కింకను రెండుడినములై న పట్టును, 
: es) రం on) 

కు 

“పారిపోమవారీకి గాక యిన్ని దివిటీ లెందుకు? జాముకు రెండు 
రాళ్ళు విసరు శత్రఘ్నికో నెన్ని దివిటీలు విసరగలరు? విశరినను వాని 
యగ్ని నూర్గమధ్యమున జల్లార కుండునా?” అని వింధ్యవాసిని వచించెను, 

“రాజప్పుతిక పల్కినది సమంజసముగా నున్నది. శతఘ్నిలో 

(పయోగించుట .కయియుండ దా (పయత్నము. అయినస్తు “సయోజసము 

నుదేశింసకుండ మందుడుగూడ (ప్రవ ర్తి రింపి డని యభియు కలు పల్కు. 

దుదిగదా! వారు ఏ (ప్రయోజన ముద్దేశించుచున్నారో మన  మెరుగవలసి 

యున్నది” అని నృద్దా మౌళత్యుడు సల్కేను. 
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ఎవరును ఏమియు నూట్లాడకుండుట గమనించి రాజప్పుతిక యది 

పొరిపోవు (సయత్నమే యని నిశృయించెను, జ్రొని అనుభజ్ఞాల గిది సమ్మ 

తముగా నుండలేదు. అ రహస్యసభ య్యారా[శ్రమువరకు జరుగుచునే 
యుండెను, 

ఆ సభ జరుగుచుండగనే దుర్గమునకు పశ్చిమ భాగమునుండియేదో 
వింశ శబ్దము విననయ్యెను. ఆ శబ్దము నేలయురుమువలె దడదడమని నట్లు 

న్నది. భౌరావర్దుడు భటుని బిలిపీంచి యడుగగా, నతడు పోయి వచ్చి 

యిం(ద్రవిహారమున కింఠకో తృవమునకు వచ్చిన నొసలు (పభలకో కొన్ని 

యటు సాగినోవుచున్నవని | నివేదంచెను, 

(పథభలతో సావలు యుద్దసమయమున కోట గోడ (పక్కనుండి 

ఫోసృటయేమి? నావ లటు నడువకుండ నిషిద్ధ మెన వే! వెంటనే యా నావల 

నాపి నావికులను బంధించి తెచ్చుటకు దలడసొథు నొకని నాజ్జాపించి ధారా 

వర్షుడు పం పెను. 

అ దండనాథుడు వెళ్ళునస్పటికే అచ్చట కాపున్న సైనికులు కల 
వరసడుచు నావికుల పై బాణములు (ప్రయోగించుచు నిరోధింప యత్నించు 

చుండిరి. కొందరు బు రహస్య మార్గముల నదిమీదికి బోయి యా నావ 

లను ముందుక సాగనీయకుండ సరికబ్దు టకు యత్నించుచుండిరి. అ 

నావలు గజగమనముతో సాగుచునే యుండెను. 

వాయవు స్తంభించిపోయెను. ఆ నావలపై (ప్రభలు పెకిలేచెను, 

ఆ (ప్రభలు సామాన్య్మప్రభలు కొవు, రెండు నానలపై (ప్రభ లొకచోట చేర 

గనే రెండును కలసి గోపురాకార మేర్చడును. ఆ గోపురములు కోట 
గోడల కంటె నెత్తుగా నుండెను. ఆ (ప్రభల a ర్ వేంగీ 

వీరులు సే పై క్రీ సు కోటగోడమీదికీ సులభముగా చేరుచుండిరి. అందుకు 

బురుజులకు దూరముగానున్న (ప్రదేశములు ఉపయోగించు చుండిరి. 

ఆ సమయముననే యువరాజు స్కంధావారనుంతయు  నీరవమ 

యును. నిర్ణిద్రముగా నుండెనని య సంగతుడగుచున్న చళ[ద్రకాంతిలో 

కొన వచ్చుచుండెను. స్క౦ధావారము వెనుక వైపున కదలుచున్న పైనికులు 
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ని! 

పశ్చిమమునకును ఉ త్తరమునకును ఇంద్రావతీ నదితీరమునకు కీ ఘగతుల 

నడచుచు (కొ త్తవిధముగా (కమ్ముచుండిరి. 

కోటలో సహస్యాలోచనము సాగుచునే యుండెను. నావికుల 
సాహసము నరికట్టి వారిని శిక్షించుటకు బోయిసి దండనాథుడు రాజాజ్జులు 

నిర్వర్తించి ఎంతకు తిరిగి రాలేదు. ఇంతలో నొక్కసారిగా ఫట 

తూర్పు ద్వారమునొద్ద మహాకోలాహలము (పారంభించెను. సాయంత్రము 

సన్నగిల్లిన వేంగీ సైనికుల యుత్సాహము నిశాచరులకువలె నా రాత్రివేళ 
నొక్కసారిగా శతగుణముగా విజృంభించినట్లు తోచెను ఒక్కుమ్మడిగా 
ఎన్నియో గజములు తూర్చుగోపుర ద్వారమును తాకిన తాకుడు చప్పుడుకు 

కోటయంతయు దద్దరిల్లి (ప్రతిధ్వనించెను, ఈ మారు వేంగీగజములే 
తాకుచుండెను. 

ఏమి టీ సాహసమా! ఎక్కువ 'సెన్యములు వచ్చినవా? పారిపోవు 

టకు ముందు బెదరిలచుట క్రీ (ప్రయత్నము చేయుచురిడిరా? 

చక్రకోట్యము ఉత్తరమునను పళ్చిమముననుదుర్చేద్య మైనది. అటు 
(పాకారము ఉన్న తమును 'బలిష్ట మును ఐనది. దాని (ప్రక్కనే [త్రవ్వని 

యగ _డగాఇం ద్రావతీనది ప్రవహించుచున్న ది, ఎవరై నను అటునుండి 
కోట గోడ లెగ। వాక, సాహసించినను అట్టివారిని తుడిచి వేయుటకు జాలిన 
బలమచ్చటనున్నది. 

అందుచే దుర్గరక్షకులు తూర్పుద్వారము వై పునే దృష్టులు నిలిపిరి* 

అక్కడికే చీనలను' దండనాధులును ఎక్కువగాపోయిరి. అక్కడికే 

రాజప్పుత్రికయ తండి యాజ్ఞ నొంది శ్రీఘ్రగతి నేగెను. ఆమె వచ్చినం. 
కనే దుర్గరక్షకుల ధిర మతిశయించెను. రాజప్ప త్రిక (పయత్నముల 

ముందు 'కేంగీపీరుల ప్రయత్నము కీణిం పజొచ్చెను. ఒక్కసారి యున్న 

బొద్దత్యము రెండవమారు కనపడదు. ఆదియును మూడవమారు తగ్గను, 

కాని యింతలో దుర్గము పశ్చిమ [పొకారమున కోలాహల మెక్కు 

వెపోయెను. దుగ్గరక్షకుల 'భయవిహ ్ర్యాలనొదములు (ప్రబలెను. రక్షణకు 

రొవలసినదని యేక్కడ నుండి సంజ్ఞ లును వార్తలును అతిశయించెను. 

86) 
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అక్కడ గోడమీదికి వేర్దక్ల'సై' సములు నిరంతరముగా వంతెనల 
మీదినుండి వలె పచ్చుట _ కారీ ఫేన్ చేను. (పభాగోపురమ ధ్యములనుండి 

వారు పుట్టుకొనివచ్చిసట్లు పై పెకి లేచివచ్చి (పాకొరముమీదికి సాయుధులై 
నడచి వచ్చుచుండిరి, షే ప పలుతావుల జరుగుచుండెను ఒకొక )-మా 

రెందరు వచ్చుచుండిరోకూడ నూహాంప నలవి కొకుండెను. చాళుక్య 

సై నిక్షల మొదటి ధాటికే నావికుల శిక్షీంచుటకు రహస్యాలోచన సభ 

న్గుండి వచ్చీన దండనాధుడు నిహతు డయ్యెను. 

చాణుక్య సై న్యములు అచ్చటినుండి నెమ్మది నెమ్మదిగా దుర్గమున 

నన్నిదిక్కుల వ్యాపింప మొదలిడెను, గండి తెగిన యిం(దానతీన్న (సవా, 

హమువలెను గాలి రేగిన చెలరేగు దావానలమువలెను ఆ పైన్యము, 

చృకకో ట్యదుర్ల మెల్లెడ్ (పసరింపసాగెను., దానినీ దుర్గరక్షకు లెంత (పయ 

త్నించినను అడ్డుకొన బేకుండిరి, 

దుర్గమునక్షు కలిగిన యపాయవ్నార్త నెమ్మదిగా కోటయంకటను 
ప్రాకిపోయను. తిల్లవారగనే కోట వెలుపలికి పోయి చాళుక్య సై న్యములను, 

తాకి వెన్నాడి తరుమవలెనని యాలోచించుచున్న చక్రకో ట్యదండనోధుల 
యాశ లన్నియు భగ్న ము అయ్యెను. వారికందరకు నాళ్ళతుపై న్యములు 

లోపల నెట్లు (ప్రవేశించుచున్నవియో కూడ గోచరము కాలేదు. థారావర్తుని 
యాంతరంగికసభ వెంటనే మరియొక యాలోచనలోకి దిగెను.' 

ఆ సభలోనిదండనాధులు ఒకరివెంట నొకరు దుర్గరక్షణోపాయము 
లాలోచించి బయటికి వెళ్ళుచుండిరి. కొని యా మందిరము విడిచిపోయిన 
దండనాధులు తిరిగి వచ్చుట' లేదు, కొందరు సరక్వగము నలంకరించిరి, 
మిగిలినవారు బంధితులై రి. 

ధారావర్గ మహారాజుతో నాతని వృద్దామాత్యు డి ట్లనెను : 

“రొజా, శకి ముట్టడించినవి కేవలము వేంగీ? సె సై న్యములే కావు, 

వారిలో చోళ దండనాధులు కూడ నున్నారు, వారు కేవలము రాతసులుః 

చోళపై నికులు కుంతల దేశభాగములు జయించినప్పుడు జై నవసతులు 

' చేవాలయములే కాక (గ్రామములే తగులబెట్టిరి, అట్లు ర్రాకసకృత్యములు 
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చేసి మహాపాతక చోళు డనీ బిరుదము పొందినవారియొద్ద రణ విద్య సభ్య 
సించిన వీరి చేతులలో మన (ప్రాణములు దక్కు. టకల్ల!” 

“మన మేమి చేయుట వృద్ధామాత్యముతము?" అని ధారావర్గమహా 
రాజు (ప్రశ్నించెను. . 

“మహారాజా మహారాణీ సతు యిప్పుడంతర్వత్ని 

కదా! అమెను వెంటనే శళువులబారి బడకుండ రహస్యమార్షమున. వర 

శూరపట్రణము చేర్చవలెను. అట్లు చేసినగాని సో మేళ్వరపసాదమున 

ఫలించిన్ యామె గర్భము సురక్షిత మగుట కష్టము! ఆమెతో..మీరును 
వింధ్య వాసినియు అత్మ రత చేసికొనుట నా మతము! We 

"ఆ మాటలు విని ధారావర్లుడు వెంటనే యిట్లనెను: కప కొని, 

నేను మాత్రము మి యిందర "నపాయములో విడిచి oes చేసి 

కొనను!” 

రణభూమినుండి ౩ పృద్ధామాత్యుడు సళ త: పిలిపించి. 'సమ 

_స్తము ఏపిరించెను, ధారావిర్ష్మహారా జామతో సంతట, “తల్లీ, నీవు 

కూడ మీయమ్మగారి ననుగమించుట క్షే మము”అనెను. 

. = "ఆ మాటలకు వింధ్యవాసినికి ముఖము. త కాగా రోషము 

గల సిగ్గుతో న్నెరవారెను. : 

“తండ్రీ నన్ను క మీ దకిణపార్య్యము వదలిప్రోవుట' 

కిష్టములేదు. క్ రాజ్ఞాపించినచో మీ యాజ్ఞ నుల్లంఘింప వీలులేదు,” 

వృద్ధామా తడు “తల్లీ, న న స అంతకం పె నష్ట 

మగు భాషలి వో నుండవుః” అనెను, 

“అమాత్యసింహా మీ కొక 1 మీరు చెప్పినది 
నిజమే. కాని, నాకు వారు మహారాజులే కాక పితృదేవులుగూడ _ గనుక 
కొంత స్వాతం మూని వారి నర్జించుచున్నాను. వారు స్పష్టముగా 

నాజ్ఞాపించువరకు నేను వారి యండనుండి యొక యడుగు ఆవలకు 

పోసు. మహారాజా! నన్ను మీ సన్ని ధానము నుండి వెడలిపొ మ్మని 

యాజ్ఞాపింతురా?” 



276 నారాయణ భట్టు 

వింధ్యవాసినిమాటలు వీని ధారావర్గమహారాజు ఒక్కుకణ మాలో 

చించెను. అంతట, “మహామాత్యా, మీరు మహారాణిని శీ ఘముగా నుచిత 
మగు పరివారముతో రహస్యమార్ల మున వరశూరపట్టణము చేర్చింపుడు:' 39 

అని వృద్ధామాత్యుని నా పనిపై పంపివేసెను. 

వింతలో తూర్పుగో పురద్వారముకడ "ఘోరయుద్దము జరుగుచున్న 

దనియు ద్వారమున కర్షళములు లే వనియు, మధ్యమధ్య ద్వారము తెరచు 
కొనుచు మరల నతి ప్రయత్న ముమీద కోటలోనివారిచే మూయబడుచు 
నున్నదనియు వార్తవచ్చెను. అది విని వెంటనే ధారావర్షుడుసు రాజప్పుతి 
కయ స్వయముగా నచ్చటికి బోయిరి. 

చూడగా, వేంగీసె నికుల కరదీపికలు చీమలవారులవలె కోటల 

గోడలమీదను కోటలోపలను క్షణక్షణము నెక్కువగుచు వ్యాపించుచు 
చుట్టుముట్టుచుండెను. వారికీ దుగ్లభాగములన్నియు జ్ఞాత పూర్వములుగా 

దోచుచుండెను. ఆ కరదీపికల వెలుగుకో నా దుర్గము అగ్ని ముట్టుకొనిన 

మహాపర్వతమువలె రూక్షముగా వెలిగిపోవుచుండిను. 
వేంగీభటుల కుత్సాహము నొవేశము గలిగించుటకు భేరీపణవాది 

వాదిత్రములు మొరయుచు వీరరసము వెల్లి విరియజేయుచుం డెను. కాని ఆ 

భటుల చాలనము ఆవేశపూరితులై ఒడళ్ళు మరచినవారిది కాదు. ఆ సేనల 
నడకలో గొప్ప కాకలు ద్యోత మగుచుండెను. సమర్జుడగు హాలికుడు 

నాగలితో భూమిని కొండలు వేసి దున్నునక్లే యా దివిటీల వరుసలును 
ఆ దుర్గమును దున్ని వేయుచున్న ట్లు పొడక ట్రైను. 

“మరల మహారాజు రాజకుమారికను గూడి, యందున్న యమాత్యు 

అను చేరిన దండనాధులను గూడి వారికి స్థితిగతులు తెలిపి కర్రవ్య మే' 
మని యడిగెను, 

అందులో ననుభవశాలి యగు నమాత్యుడు ఈ విధముగా ననెను: 
“మహారాజా, ఇట్టి స్థితిగతులలో వ్యర్థముగా జననష్టము చేసికొ 

అ సంభావ్యము కాదు. "మన మిప్పుడు శౌంగనోయరూ చిక్కు తప్పిం 
కొనుటయే (శ్రేయస్క_రము।" అ ట్రనుచు నా యమాత్యుడు కంట తడి 
వ 
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మిగిలిన యమాత్యులును దండనాధులును గత్యంతరము లే దని 
యువరాజు సన్నిధికి రాయబార మంపుకే యు క్రమని నివేదించిరి, 

వింధ్యవాసిని తానే యా రాయబారము నడపుట కనుమతికోరెను, 

రాజానుమతి నొంది, కతిసయపరివారము శ్వేత ధ్వజములు ధరించి వెను 
వెంట రా నిరాయధయై వింధ్యవాసిని యువరాజరాజేంద్రదేవ దర్శ 
నార్హము స్కంధా వారమునకు బయలుదేరెను. 

ఇంతలో తూర్పుద్వారము శ(తువశమైన దని వార్త వచ్చెను. 

“కీ ఘముగా శోభనముగా తిరిగి రావలసినది!” ఆఫ్ తండ్రి దీవన 

పొంది రాజపు్రిక నిర్భయముగా నుభయ సై నికులకును జరుగుచున్న 

యుద్ధమును గణింపక సాగిపోయెను. కరదీపికల వెలుగులో నామె వెంట 

నున్న శ్వేతధ్వజములు కాంచి వారి నెవరు నేమియు జేయరై రి, 

చతకోట్య రాజకుమారి సంధికొరకు రొజేం[దదేవుని స్కంధా 

వారమును సమీపించుచుండగా యువరాజు పటకుటీరము బయటనేయుండి 

సైనికుల నడకలు పరీక్షించుచు నవసరమగు ను త్రరువు లిచ్చుచుండెను. 

అతని పటకుటీరము ఉన్నత స్థలమున రణరరిగమంతయు కనిపించు 
నట్లుగా నుండెను. కొటలో నుండి రాయబారము వచ్చినట్లు తెలియగనే 

దర్శన మిచ్చుట కనుమతించెను. 

రాజపు[తిక వీరపురుషవేషముతో నీరముగా వచ్చి రాజేంద్ర 

దేవునికి నందన మాచరించి (ప్రక్కనున్న నారాయణభట్టుకుగూడ వందన 

మాచరించెను. 

“శీఘ్రమేవ కళ్యాణ(ప్రా ప్తిర స్తు! దీర సుమంగశళీభవః” అని 
నారాయణభట్టు ఆమెను ఆశీర్వదించెను. 

అది విని వింధ్యవాసిని తీళ్తదృక్కులతో నారాయణభట్టు వంక 
జూచెను గాని నారాయణభట్టు నిర్గ క్ష్యముగా చిరునవ్వు నవ్వెను, యువరా 

జొక్క కణ మాలోచించి యా వచ్చినది రాజపుత్రిక యని యర్థము 
చేసికొనెను, ఆ పిమ్మట నామెపై యువరాజు కాదర మతిశయించెను. 
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“చకకోట్య (ప్రభువులు ధారావర్షమహో రాజులు _అనవసరమగు 

జన నాశనము పరీహారించుటకు సంధికి రాయబారము .. పంఫీినూరు” ఇట్లని 

క్ష ప్రముగా రాజప్ప త్రిక వచ్చిన పని నివేదించెను. , 
“మాకును జననష్ట మంగీకొరము కాడు!" . అని యువరాజు 

పలికెను. : 

= రాజప్పతులు రాజప్పుతులను జూచునట్లు చూజద మని మీరు 

వాగ్దానము చేయుట యొకటే ధారావర్ష మహారాజ - లర్జించుచున్నారు:” 

యువరాజు ముఖమున (భుకుటి భయంకరముగా నుండెను. రాజ 

పత్రిక తాను చేసిన తప్పు తెలియక యొకింత జంకెను, 

“జయళాలి వాగ్దానములు చేయునా?” అని నారాయణభట్లు అందు 

“నిజమే. కాని పరాజితులకుగూడ గౌరవమునకు భంగములేని 
మృత్యువు వరించు మార్గములు తమ చేతిలోనే యుండు నని తమ రెరు 
గర్యో అమాత్య సింహా? అసి రాజప్పుతిక (పతిపశ్న వను 

“అవును కొని, రాజప్ప తులను రాజపుత్రులు చూచినట్లు చూతు 

మని వాగ్దానము ఇయు మని రాజప్ముక్రాగణులను, కోరుట యు శ్రమని 
నీకు పెద్దలే ఉపదేశించినార్కా త్తల్లీ 1” అని నారాయణభట్టు పలికెను. 

రొజప్పత్రిక యొక్క తణ షొలోచించెను. 

“*నాలంబవాడిలో చోళసె సైన్యములు దేవాలయములు ధ్వంసముచేసి 

(బాహ్మణుల హింసించి కన్యలసు సుగ్తూడ చెరపట్టన వని, .లోకప్రతీతి మీరు 

వినలేదా, మహాత్మా? కమింపుడు. మరియు సత wma యువ 

రాజు బ్రహ్మ =...” ఆర్జోక్తీలో రాజపు[తిక విరమించెను, 

“యువరాజరాజేం(డ్రదే వుడు, ధనుర్విద్యా ప్రదర్శనములో (బ్రహ్మ 
హత్య చేసినాడని కూడ వింటివి గదా రాజప్పుతీ! అతడు హత్యచేసిన 
ద్రాహ్మణుగును శ ఇక నొలంబవాడిలో జరిగిన వౌ స్తవ మేమో నీకు 

తెలియునా?” అనెను నారాయణభద్టు.. 

రాజప్ప త్రిక్ర : వ -సలవిండు! 
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నారాయణ : అచ్చటి ణే న ల వోరి వసతులలో నెందరో 

యుద్ధ భటులకు కన్యా వేసములతో గూజోనోశ్రయ మిచ్చిరి. ఆ వసతుల 
నుండియు వారి దేవాలయములనుండియు కుంతల సైనికులు చోళ పై న్యము 
లతో యుద్ధముచేసినారు. 

రాజప్పుత్రిక : నా అజ్ఞానము తమింపుడు! 

నారాయణ '; ఐనను 'జోళసె నములు తీవ్ర ః సతాస్పలగు సూర్య 

పంళరాజులవి. ఇప్పు డిక్కుడ శేరనవి సీతాంచపంళజులై న వేంగీ 

చాథక్యమహారాజుల సైన్యములు గదా! అగి శతుమండలము! ఇది 

సామంతమండఠలము! 

రాజప్యుతి : బండ్లు ఓడల వచ్చును. ఓడలు బండ్లవచ్చును. వీర 
క్షత్రియుల లొకప్పుడు సామంతులై నను మరొకప్పుడు స్వతం(తులగుదురు. 

అట్టి (ప్రయత్న ములు క్షత్రియోచిత ములు కొ ననీ యువరాజులై న 

పంద 

సంర కఠినముగా తలపక్క_కు (తిప్పుకొని 

పెడ మొగము త్రో నిట్లనెను : 

“మూ కెటయినను |బ్రాహ్మణసహాంతకుల మని పేరు వచ్చినది, 

మేము విద్యాభ్యాసము చేసినదికూడ తీవ్రప్రతాపులగు  చోళరాజుల 
యాస్టానపండితుల మొద్దనేః భట్టారక్షలు సహజముగా నవనీశతమనస్కులు 

గనుక మోమోటపడుచున్నారు, మా సై న్యములుకూడా కన్యాహరణము 

చేయు నిశృయముతోడనే వచ్చినవని మేము దాపరికము చేయము. మా 
కా పుడగు చం ద్రాదిత్యదండనాధుడు హృదయమున బాణహతుడై చికిత్స 
నొందుచున్నా డు. దానికి' ముందు రాజప్పుతిక యాతని. వరించి నిరృతి 

చెప్పితీరవలెను:” 

“రాజప్పత్రా, మీ మాటలు నాకర్గనుగుట లేదు, బ్రహ్మణో 

ములు మీలేని వివరింతురా?” అని రాజప్ప తిక (పళ్నించెను, 

“పారా? "వెట్టి వాగ్దా నములు కోరకుండ మీ తండ్రీ యువర్రాజుకు 

వనకట; సిద్ధముగా నున్నచో నెట్టిచిక్కు. బురిడతని యువరాజును 
Hl oe 1 
ద్ద ము.” 
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ఢాజప్వుతిక: “మా పితృదేవు లందుకు సంసిద్దులే. కాని కన్యా 
హరణము, దండనాధులను రాజపుకిక వరించుట అని యువరాజులు 

"సెలవిచ్చినది నాకు బోధపడలేదు! 
నారాః అదా? ఏ మున్నది? నీవు చం ద్రాడిత్యదండనాధులన్లు 

వివాహ మాడవలెను! నీ కది శోభనము! 

వింధ్యవాసిని ముఖము చిట్లించి వినయముగా నిట్లనెను. 

నూ పితృ దేవులు సర్వాత్మనా, మీకు వళు లగుటకు సమ్మతింతురు 

గానీ నన్ను మీరు కోరిన దండనాథు నకు వశ పరచుటకు మాత్రము వారికి 

సంపూర్ణ స్వాతంత్ర్యము లే దని విన్నవించుకొననిండు!" 

నారా : నీవు పితృవాక్యము పరిపాలింతు వని యువరాజు తలం 

చెను, అది పొరపా టందువా? 

రాజప్పత్రిక : పొరపొటుకాదు కాని యీ విషయములో మాత్రము 
మా పితృదేవులు నా (ప్రతిజ్ఞ పాలింతురు! 

నారా; ఆ (ప్రతిజ్ఞ “మెట్టిదో వినవచ్చునా? 

రాజప్పుతిక : సమాన కం న్థీత్ర సంపన్ను లలో నన్ను ఖడ్గయుద్ద 

ములో జయించినవానికి గాని న న్నాసరిగుటకు వారు సమ్మతింపరు. 

యువరాజు పెడ మొగముతోడనే నిష్కర్షగా పలికెను : 

“అది మాకును సమ్మతమే, వెంటనే నీవు దుర్గములోనికి బోయి 

దుర్గరత్షీకుల నాయుధవిసర్హనము చేయ నాజ్రాపించి యట్లు చేయించినచో 

యుద్ధవిరమణమున కు కరువు లిప్పింతుము. నీ కెట్టి వాగ్దానమును జేయుట 
లేదు సుమా, ముందు 

“మహ్మాప్రసాద” మని వింధ్యవా సిని యువరాజునొద్ధ "సెలవు 

పొంది కోటలోనికి వెడలిపోయెను, అప్పటికి తెల్లవారుచుండెను. 

పొతర్మందమలయానీలములు రాత్రి యెల్ల యుద్ధవరి శ్రమతో జాగరణము 

చేసిన యుభయ సై న్యములకు నొకింత సుఖి మిచ్చుచు. మలయ సాగెను, 

ఆ పిమ్మట నల్పకాలముననే దుర్గరక్షీకు లాయధములువిసర్టించిరి. 
వేంగీ యువరాజాజ్ఞల(ప్రకారము ఆంధ్రవీరులు యుద్ధము చాలించి యా 
దుర్గము స్వాధీనము చేసికొనిరి. సూర్యోదయ నుగునప్పటికి అన్ని 
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రంగములందును యుద్దము ఆగిపోయెను, వేంగీచాళుక్యుల వరాహ ధరి 

జము దుర్గముపై నెగురుచు ముచ్చట కొలిపెను, 

ఇన్ని నాన్భను యుద్దములో వేంగీవీరులు చూపిన సర్మాక్రమము 
నిరుపమానము, కాని యంతకం పెను విజయోత్సాహములో వారు చూపిన 

ఆత్మసంయమ నము ధర్మ బుద్ధి శ్లాఘ్యతరముగా నుండెను. ఈ సనుయ 

మున మొదటి రెండు దినముల గాయపడినా రనిన కరుణాకరతొండమా 

నుడును జయంగొండరునే పై న్యములనడిపించిరి, వారికి గాయములే' లేవు, 
ఈ రాత్రి యుద్ద పయత్న ములు సమీచీనములుగా జేయుటకే వారు గాయ 

పడినా రని వార్త (ప్రచురించిరి, కొని యది యెరుగక నిజమని నమ్మిన 
భటులు “ఈ చోళదండనాథులు బాణహతికూడ వెంటనే మాను రాక్ష 

సులా?” అనుకొని యాశ్చర్యపడిరి, 

కోటను వశము చేసికొను కార్యములో వారు మిక్కిలి య్మ్పమ 
తులై యుండిరి. సూర్ రో్యోదయ మగునప్పటికి బహుసహసాధికముగా 

సురాభాండ ములు వీరపాసమునకు షషళా ఏక చేరెను. ముందు కరుణా 

కరు డచ్చటి కేగి యా వచ్చిన సుర మంతయు బారటోయించెను. యుద్ధ 
విరమణమైన పిమ్మట వీరపానము నిషేధము! 

పేంగిన సె నికులు దుర్గములోని యాయుధములు రాజధనము నంతయు 

సొ సదీన పరచుకొనిరి. అంతఈఃపురము య భటులను కాపుంచి యంత: 

పృురమర్యాదలకు భంగము లేకుండ తమ 'సె పైన న్యములతో వచ్చిన వృద్దకం 

చుకులను షండులను నియోగించి యంత $పున హంత ర్భాగనుంత యు స్వాదీ 

నము చేసికొని 

ఇక మ ధన మాన (ప్రాణముల కెట్టి విపత్తును వాటిల్లలేదు. 
జయశ్రీ) యా ధర్మ సై నికులను శాంతింపజే సెనుగాని మదోన్మత్తుల జేయ 

లేదు వారి శిక్షణ మంతసునిశిత మనది. 

ధాధావర్దుని దండనాథు జను సెనికులను అందరిని వేంగీసె 
లును దెండనాధులును నిరాయుధుల "నొనర్చి తమ స్వాధీన మ 
కొనిరి. కాని ధారావర్ల మహారాజును రాజపు, త్రిక వింధ్యవాసినిని మాత్రము 

88) 



282 నారాయణభట్టు 

నిరాయుధుల జేయలేదు. వారికి యువరాజ రొజేం[ద్రదేవులు మధ్యాహ్న 

సమయమున మహాసభలో దర్శన మిత్తురని నివేదించితి. 

ఆ మధ్యాహ్న మునకు పూర్వమే ధారావర్గమహోరాజా అమూల్యము 

లగు రత్నముణును నువర్ణములును ధనరాసులును వస్తువాహనములును 

సరివారముచే పట్టించుకొని “యువరాజదర్శనార్గము వింధ్యవాసిని వెంట 
రా బయలు దేశము. 

45 
అనాడు మధ్యాహ్న వేళకు సరిగా యువరాజ రాజేం(దదేవుడు 

పరాజితుడగు ధారావర్దునికి దర్శన మిచ్చుటకు నిండుకొలువుధీరియుండెను, 
ఆతని నమాత్యు దండనాథ పరివారములు పరివేష్టించి యుండెను. వ్యాఘ 

చర్మము పరచిన యున్నతాసనమున రాజేంద్రదేవు డుప వేశించెను. అప్పు 
డాతడు దివ్యాందిరా భరణభూషితుడై వీరవిలాసమూ ర్తియై చూస'టైను, 
యువరాజచిహ్న మగు వ(జ స్ట సగిశకంరిక యతని కంఠమున (వేలుచు 

మనోజ్ఞనుగు దేహకాంతిని దశగుణముగా (సజ్వలింస జేయుచు 

న్నది. యవన స్రీ లిరువురు విలాసముగా చామర గ్రాహిణులై వీచుచు 

నిలిచిరి. రోమక సేవకు డొకడు వెనుక నిలిచి శ్వేతాతప్యతమును దృఢ 
ముగా పట్టి కదలక యత డా యాతప్మత సంభ భాగమా యనిపించు 

చుండెను, 

యువరాజుకు పూజ్యమగు దకిణభాగమున కుశా సరణముగల 

యుచ్చాసనమున నారాయణభట్టు ఉపవిస్టు డయ్యెను. వామభాగమున 

చంద్రాదిత్య దండనాధుడు గొరవలాంఛనము అలన్నియుధరించి యున్నతా 

సనముస నుండెను. అతని యురస్థృలమున నా (క్రిందటి సాయంకాలమున 

బాణహతిచేనై న గాయముసకు కట్టనకట్టు, అతని శరీరమున ధరించిన ఇతర 

భూషణము “లన్ని టికం"టె నొతని క్కువ వీరాలంకొరముగా కోధిల్లుచుం 

డెను, కరుణాకరుడును జయంగొండరును ఇతర దండనాధులును యధో 
చిత ముగా నాస్టాన మలంకరించిరి. 

వంది మాగధులు చాళుక్యవంశకీ రన మొనర్చి కై వారము చేసిరి, 
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యువరాజు రాజరాజనరేం[దుల యానతి శిరస్సున ధరించి రెండు దినము 
అలో |భమర కో ట్యము పట్టుకొని మూడు నాళ్ళలో చక్రకో ట్యదుర్గము 

జయించిన వృ త్రా తాంతము సంకేసముగా నొడందిరము కల వాక్కులతో 

నారాయణభట్టు రచించిన శ్లోకములతో వంది యభివర్షించెను. 

అంతట చక్రకోట్య మండ లేశ్వరుడు ప్ప, శికొద్వితీయుడై. యసం 

ఖ్యాకములగు కాన్కలకో దేవదర్శనార్థము వేచియున్నాడని దౌవారికుడు 
నివేదించెను. యువరాజు గంఖీరమగు నొక శిరఃకంపముతో నందు కనుజ్ఞ 

యీయ నాతడు నిష్కమించెను. 

మరి కొద్ది సేపటికి దౌవారికుడు ధారావర్షమహారాజును వింధ్యవాసీ 

నిని యువ రాజసము క్షమున (పవేళ పెట్టి వారి నెరుక సరచెను. రాజకుమారి 

యధా పూర్వముగా వీరపురుషవేషము ధరించియుండెను. 

ధారావర్గమహారాజు ఉదా త్తమగు మూ_ర్రితోనిశ్చల ముగాముందుకు 
sl యుం దాతడు శాంతముగా రత్న ఖచితమగు తి నఖడ్గమును 

ముతోగూడ తన కటి పార్ళ్యమునుండి వేరుచేసి యువరాజు పాద 
hod ఉంచెను. అంతట శిరస్సుపై నుండి కిరీటము తీసి యదియు 

ఖడ్గసమీపమున నుంచి యువరాజు కర్చించెను. ఆ పిమ్మట నాతడు వంగి 

యువరాజు పాదపిఠికి శిరస్సు తగులునట్లు చేర్చి పాదాభివందనము 

చేసెను, 

అప్పు డొక్కమారుగా జయభేరులు (మోగెను. ఘంటానాదములు 

బోరు కలగెను. అశ్వహేెషలు గజఘీంకారములు దిక్కుల సిక్కటిల్లను, 

సభ్యుల జయ జయ నినాదములతో ౫ సా సభాంతరాళము ఒక్కసారి మారు 

(మోగను. 

ఆ విజయోత్సవావసరమున యువరాజరాజేం[ద దేవుని దివ్యమూ రి 

తిలకించిన వారి దేహము లానందముతో పులకించెను. ఆతని వయస్సు 

పదునారేండ్ల! ఆ ఈడునకే అతనిలో రాజరికము మూ ర్రీభవించినది, 

సభాసదు లెంతయు నాతని మహిమకు లోలోపల మెచ్చుకొనజొచ్చిరి, 

ఇది యాతని (ప్రథమవిజయోత్సవము! దీనిచే నాతడు పరవళుడు 
కాలేదు, ఈవిజయ మాతడు (ప్రకృతిసిద్ధముగా రావలసి వచ్చినడిగనే పరి 
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గణించుచున్నల్లు తోచెను. ఇది భావికాలమున నాతడు ఫొందనున్న మహా 
విజయ పరంపరకు నాందీ ప్రాయముగా చూపట్టుచుండెను, పరాజితునైన 
ధాకావర్ష మహారాజే యువరాజు తేజస్సుకు ముగ్గుడెనట్లు చూపరకు కని 
పిం"ను, 

ధారావర్షుని యనంతరమున వింధ్యవాసినిగూడ తన ఖడ్గమును వీర 
లాంఛనములును యువరాజు పొదపీఠమం దుంచి యాతని పాదములకు 
వందన మాచరింపను. 

ఆ తర్వాత ధారావరుడు తెచ్చిన కానుక్ర లన్నియు యువరాజుకు 

సమర్పించి ఇట్లు వచించెను : 

“యువరాజ మహాదేవా! నీచేత విజితుడ నగుటకూడ మహాభాగ్య 
ముగా భావించుచున్నాను. ఈ యాత్రలో నీవు చూపిన (ప్రజ్ఞ యతిమాను 

షముః ఇక ముందు సీ యాజ్ఞానువ ర్రినై యుండగల నని యిదే (ప్రతిజ 

చేయుచున్నాను:” = 

వెంటనే నారాయణభట్టు కనుసన్నతో పరిదారకు డొకడు ధారా 
వర్దుని ఖడ్గము యువరాజు పొదపీఠికనుండి తీసి యువరాజుచేతి కిచ్చెను, 
అంతట ధారావర్తుడు యువరాజు నెదుట మోకరింప నాతనీకి యవరా 
జది (ప్రసాదించెను. ధారావిర్లు డది రెండు చేతులతో మహా పసాదమని 
(గహించి కన్నుల కద్దుక్"వి యది చేతుల నుంచుకొని మరల పూర్యో క్ర 
ప్రతిజ్ఞ చేసెను. ఆ తర్వాత రాజప్తతికకు గూడ నామె ఖడమును యువ 
రాజు (ప్రసాదింపగా నామెయు తండ్రిచేసిన విధముగా నది స్వీకరించి 
(వేతీజ్ఞలు ననెను, 

ఆ పిమ్మట వారి క్రభియులకు గౌరవమగు నాసనముల "ఫె 
గూర్చుండ ననుజ్ఞయైనది. కాని ధారావర్షని కీరీటముమాత్రము యువరాజా 
పాదపీఠముననె కుదురుకొ నెను, 

సభ రవంత సేపు నిశ్నబముగా నుండెను. అంత 
కంఠము విననయ్యెను, గా న 

“మీ వృుత్రికగుణసంసద యెంతయు హరావహ మగుచున్నది. 
ఆమెను చం(ద్రాదిత్యదండనాథున కిచ్చి వివాహము “చేయుట మా యందర 



నారాయణ భట్టు 285 

కభీప్పితము, వజ్జియ (పెగ్గడలుకూడ నదియె వాంఛించిరి. మీ కల్లు డగు 
టకు చం(ద్రాదిత్యుడు కుల రూప గుణముల సర్వవిధముల యోగ్యుడు!” 

ధారావర్షుడు క్షణము మౌనము వహించెను. 

“వ మాకు. (ప్రేయత ముడగు పు. కల్యాణోతృవము ఈ 

విజయోత్సశముతో కలిపి జరుగుట సర్వపక్షముంకు శుభ్యప్రదము।” అని 
యువరాజందుకొ నెను, 

“బ్రాహ్మణో తముల యభధీష్టము, యువరాజు నాజ్ఞి నిర్వ ర్తించుట 
కం'మె నాకు సమ్మతమగు నది మరియొకటి లేదు. నేను ధన్యుడను. కొని 
ఇది నా చేతిలో లేదు. సంతానము కలుగ దని నిరాశ చేసికొనిన కొలమున 
మా కులదేవతా (ప్రసాదముచే నీ ప్పశ్రిక జన్మించినది. తదాది దీనిని పత్ర 
నిర్వి శేషముగా పెంచి రణవిద్య నేర్పించినాను. వివాహవయస్సు వచ్చినను 

వివాహ మాడ నని పట్టు పట్టినది. దౌహి(త్రుడైన లేని దీ రాజ్యము నెవ్వరి 
కప్పగింపవలెనో యని నేను చింతిల్లు ,చుండుట గమనించి, తుద కిది 
తన్ను ఖడ్గప్రయోగముస జయించిన 'కులీనుని మాత్రము వివాహమాడు 
టకు సమ్మతీంచినది, అందుకు నేనును అంగీకరించితిని. ఆ పె మేమిరు 
పురము నందుగూర్చి “ఘోరెశళపథములు చేసికొంటిమి. నూ శసథములు 
గొరవింసవలెనని యువరాజులను అమాత్యులను .అర్థించుచున్నా ను, స్ట 

ఇట్లు ధారావర్దుడు పలుకగా నా మాటలు విని రాజప్పుతిక ముఖ 

మె[రవారెను. చంద్రాదీత దండనాధుని ముఖంకూడ నరవారెను, 

యువరాజు వా రిరుపురను గమనించెను. నారాయణభట్టు చిరునవ్వు 

ఏరియుచున్న ముఖముతో నిట్లనెను : 

“మా వేంగీవీరులు సదషలతో యుద్దములు చేయుటక్ర తు 

దీయరు గాని స్త్రీలతో యుద్దము చేయు సాహసము తక్కువ. వారు స్రీ 
జనమునకు దాసులు, చం ద్రాదిత్యదండ నాథుని హృదయమున దూరినది 

రాజప్ప! త్రిక దాణమే, చూచితీరా?” 

ఇట్లనుచు భటునిచే నా బాణము తెప్పించి సభాముఖమున జూపిం 
చెను. ఆ బాణము చూడగానే ధారావర్లుని ముఖము విక సించెను. నారాయణ 
భట్టు మరల నందుకొనెను : 
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“మా దండనాథుని వైఖరి చూచితిరా? ఆ చాణహాతి పొందిన దాది 

యా దొాణ ముద్దరించి దానీని పరదై వతముగా పూబించుచు తగిలిన గాయము 

కూడ మహాభాగ్యముగా భావించుచు అనందించుచున్నాడు.” 

ఆ మాటలు వినినంతనే రాజపుత్రిక దేహములో స్రీత్యము ఒక్క 

సారిగా రేకె త్రినడి, ఒక్కసారి చందాదిత్యుని ముఖము చూడ తలయె త్రి 
నది. చందాదిత్య దండనాధుడు ఆమెనంక నే .చూచుచుండెను. వారి యిరు 
పుర దృష్టు లొక్క సొరి కలసినవి, ఆవి యొక్కక్షణము పెనుగులాడినవి. 

మరు శణములో రాజప్పతిీక తల వంచెను. ఆపె నామె చం(దాదిత్యుని 

వంక చూడలేకపోయినది. చందాదిత్యుని చూపు లామె చూపులను 
జయించినని, 

చం[దాదిత్యదండనాథుడ్డు లేచి నిలువున నిలుచుండెను సభ 
యంతయు వ్యగతతో నతనివై పు దృష్టి మరల్చెను. అతడు నిష్కంప 
ముగా యువరాజుకు వందన మాచరించి “రాజప్పుతికతో వెంటనే ఖడ్గ 

యుద్ధము చేయుటకు సిద్ధముగానుంటి” నని విన్నవించెను, 

అతనికి ఆ (క్రిందటి దినముననే కలిగిన గాయము త్మీవత యింకను 
పోలేదు. ఖడ్గ్డయుద్ధములో చతురయగు వింధ్యవానినితో వెంటనే ద్వంద్వ 
యుద్ధము చేయట" (పమౌదకరము, ఈ సంకోషసమయములో తన (పధాన 

దండనాయకున కపాయము సంభవించుట యువరాజు కిషములేదు. ఆస 
మ్మతి తెలుపు దృష్టికో యువరాజు నారాయణభట్టువంక 'తిలకీంచెను. 

“యువరాజా, యుద్ధభిక కోరిన రాజప్పుత్రికను దానము చేయ సిద్ధ 
మైన మన దండనాథాగణీకీ ఆటంకము కలిగించుట ధర్మము కొదు, కొని 
పదనులేని క్రీడోపయోగి ఖడ్డములతో నీ ద్వంద్వయుద్ధము చేయుట కాజ 
యిప్పించిన సర్వము సమిచీనము కాగలదు.” 

నారాయణభట్టుసూచన కందరు సంతసించిరి యువరాజు మన 

స్పులోని కలవరమును చిరునవ్వుతో కప్పిపుచ్చుచు ననుజ్ఞ యిచ్చెను. 

వెంటనే వారిద్వంద్వయుద్ధమునకు రంగము త పరికర 
ములు సిద్ధము చేసిరి, నారాయణథట్టునే మాధ్యస్థము నెరస యువరాజు 
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కో రను. డానికి ధారావర్లుడు సంతోషముతో సమ్మతించెను, అతనికీగూడ 

చ౦దద్రాదిత్యుడే గెలువపలి నని కోరికగా నుండెను. 
రంగస్టలము ఖడ్డాదుల పరీక్ష నారాయణఖభ'పే స్వయముగా జేసె 

చం |ద్రాదిత్యుడును వింద్యవాసినియు ఉభయపక్షముల పంసిద్ధు లై లెరి, 

యులు ఖడ్గములకు నమస్కరించిరి వీరోత్సాహము ప్రకృతి సిద్దముగా 
నిండియున్న యా సభాస్తారులి కా (క్రీడావిలోకనమందు కల యుత్పుకత 

నిర్వేల మయ్యెను. వా రెవ్వరును చం(ద్రాదిత్యుడు గా శుపడినవా డనికూడ 
గమనించుచున్నట్లు లేదు. | 

వేం గివీరపురుషునికి చ।క్రకో ట్యవీరవనితారత్న మునకు నప్పుడు జరుగ 
నున్న యా యుద్దమంగళమునకు పురోహితునివలెవారి యిరువురమధ్య 
నారాయణభట్టు చేరెను. ఇరువురు యుద్ద ప్రారంభమున కౌతని యనుజ్ఞ 
కొరక నిరీకించుచుండిరి. 

నారాయణుడు మధ్యనుండి ఈవలకు రాబోవుచు ఆగ మని చే 

“చం దాదిత్యూని వక్షస్థలము సై (వణబంధ మున్నది, అది నిజమో 

కాదో మధ్యస్టుడు పరీక్షింపవలెను, ఎదైన నాయుధము రహస్యముగానందు 
పడిలపరచినోజే మో!“ అని నారాయజభట్టు పలిక్రి, చం(దాదిత్యుని కట్టు 

విప్ప మని కోరెను, వెంటనే యువరాజు సంజ్ఞచేయ రాజవై ద్యుడు వచ్చి 

యా బంధము తొలగించి లోపల గాయముపై వేసిన పసరు ఇత్యాదిక 

మందరకు జూసెను. చం దాడి త్యూడు చిరునవ్వుతో నిశ్చలుడై నిలుచుండెను, 

అంతట నారాయణ భట్టు సభాసమక్షమున నా బంధము మరల బీగింస 

జేసెను. 

అంతట సిద్ధముగా నుండు డని యా యిద్దరకును సంజ్ఞలు తస 

నారాయణభట్టు ఈవలకు వచ్చి యుద్ధాన్గుజ్ఞ యిచ్చెను. ఇందులో ఎవరు" 

గెలువగలరో చూడ నందరు వ్యగులై రు. 

ఇద్దరును ధీరముగా రంగమధ్యమునకు పచ్చి ఖడ్గములు కలిపిరి. 
అ ఖడ్గములు రెండును పరస్పరానురాగముతో కలిసిన రెండు మహానాగ 

ముల "ననుకరించెను. అంతే: వారి చూపులు రూసములు ఒండోొరులను 
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విజితుల చేయుచుండెను. మూడుపర్యాయములు అప్రయత్నముగా ఖడ్ల 

1ఇభమణములు పూ ర్రియయ్యెను, 

శ. రిద్రరికి ఖడ్గయుద్రము అభ్య స్త సమేనా యవి చూపరికు సందేహ 

ముకయురకేను. ఆ యుద్ద “మ వరికిని ఉత్సాహ పదముగా బేదు, పోరువారి 

కిరువురకు సోరాటమున నుత్సాహము లేదు 

ఆకస్మికముగా వింధ్యహసిని కరమ౭దలి ఖడ్గము కింద పడి 

న త ప ఖడ్డాగహముసందలి సిందూరము ఆమె ఫాల 

'భాగమున దాకీ నొసట సిందూర తిలక ముంచెను. 

చందాడిత్యుడు జయించె నని నారాయణ ట్లు (పకటించి యుద్ధ 

సిరనుణము శొసించెను, 

పాపము చం,దాడిత్యుడు జయవా ర్త వినినవెంటనే అతని కావేశా 
తిశయను వలన రొమ్ముపై గాయమునుండి ర క్రపవాహ ముబికి (ప్రవ 

హింపగా స్పృహ తప్పి పడిపోయెను. రాజవై ద్యులు వెంటనే రక 

(ప్రవాహ మాపి రెండు గడియలలో స్మృతి వచ్చుసట్లుచేసిరిఆంత వరకును 
వింధ్యవాసిని కన్నీరు కొర్చుచుండెను, 

మరునాడే కా ర్రాంతీకుడు వారి వివాహమునకు శుభముహూ రము 
నిశ్నయించెను, వీళనే వై భవముతో వింధ్యవాసిం | వివాహ 

మయ్యుసు. ఈ విధముగా సింహాలాంఛనుడ్రును కరికాలచోడవంశ జుడును, 

కాశ్యప గోత్రుడు నగు చం|డ్రాదిత్యునికిని, నాగవ్యాఘలాంఛనులు భగవతీ 
పురాధీశ్వరులు నగు సైంధవ రాజస్పు తిక యగు వింధ్యవానినికీని 

దాం పత్యము సమకూరినది, 

ధారావర్గుడు రాజరాజనరేందున కీయవలసిన కప్పము దళగుణ 
ముగా చెల్లించి 'యుద్ధవ్యయ మంతయు భరించుబ కొప్పుకొనను. వెను 

కటి కప్పము ద్విగుణము చేయుచు ముందు చెలించుచుండుటకు అంగీకార 

పత్రిక దేవబాహ్మణ మహాసప్థా సమక్షమున లిఖించి యువరాజు కర్పిం 

చెను. అంతట మరల మహారాజ బిరుదమును పూర్వార్చిత కీరీటమును 

యువరాజ రాజేర్యద్రదేవునిచే నాతడు పొంది కృతారుడ య్యెను, 
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యువరాజు నారాయణభట్టును చోళమి తులను ఆలో దించి, వారి 

యనునుతికో చం(దాదిత్యదండనాధునే, త క్రకోట్యమండలమున రాజ 
, రాజొపక్షమున విశేషాధికాంములతో డను కొంతసె న్యముకోడను రక్షక 
సామంభుడుగా వరశూరపటణను రాజధానిగా నుండ సక సధ. 

రు 

అంతలో దారావర్దుని కి సామంతుడగు వాయిరానగరాధిశ్వరుడు 

తన (ప్రభువు కష్టదశ యెరిగి, యు తరకోసలులతో చేరి స్వాతంత్ర్యము 
(వకటించెసని వౌ ర్రవక్చిను. వాయిరానగరము వజములకును ఏనుగుల 

కును (ప్రసిద్ధి చెందినది. యువరాజు వాయిరానగరము పట్టుకొని వ[జములు 

సంపాదించి సమీపారణ్యములలో గజములు పట్టుకొను [కీడ చేయవలె 

నని యుత్సాహము కలవా Dao ఆట ధారానర్షమహో రాజ 

సేనలకు సహాయముగా తన సేనలు కూడ శేర్చవంగీకరించినో నౌల 

నగర యాతా నాల చేయ దండనాధుల కు త్తఠువలిచ్చి ఇంతలో 

యువరాజు కతిపయ సేనలతో నారాయణభట్టునుగూడి పితృదర్శనార్థ ము 
శీ ఘపయాణములి రాజము హేంద్రపరమునకు బయలుదేరెను. 

్రాజరాజనరర్నద్రువి బావ బావమరదియగు రాజాధిరాజు ఇప్పుడు చొ కళ 

చృకవ ర్తి అతడు రాజ్యః మునకు _ వచ్చినప్పటినుండియు తండ్రియగు 

గంగ్లె కొండ రాజేం|దచో శడేన చృక్షన ర్తి రి వి స్తరింపజే సిన రాజ్యమును 

నిలపుక్ నుటకై ఎ తిన కత్తి దింపకుండ "యద ద్రములు చేయుచునే 
యుండనలసివ్చేను. "అతనికీ తరచుగా జయములే హీ పి పించను. 

సింహళద్వీపములో కిట్టి యను పేరుగల బుద్ధమహావంశరాజ 

పుత్రుడు చ్ నోళదండనాధుల నెడిడించి డడిజమున రోహాణమను పర్వత 

భాగమున (పభుత్యము నరపసాగెను  తూర్ప్చుసముుదమున దూరపు 

దీవులును పశ్చిమసముద్రమున సొందిమ త్రీవును కప్పము పంపుట 

నెమ్మదిగా చాలించెను. వారిని శికీంస నేగుటకు ఆటంకముగా బలవంతు 

87 
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లగుచున్న కుంతలచాళుక్యులతో శరచుగా జరుగుచున్న యుద్ధములు 
వచ్చుచు ఆ (ప్రయత్న మాగిపోవుచుండెను 

కుంతల చాళుక్యులతో రాజాధిరాజు బహుయుద్దములు చేసెను, 
వారికి ప్రధానముగా వివాదకారణమగుచున్నది, _ కృష్ణవేణికిని తుంగ 
భ(ద్రకును మధ్యగా నున్న (ప్రదేశము, ఈ యుద్దములలో నెక్కువ 

భాగము ర్రాజాధిరాజే జయించెను గాని కొన్ని పర్యాయములు పరాజయము 
గూడ నందెను. చోళ్ళపభువులు కుంతలరాజ్యమును కృష్ణవరకు తరుమగా 
నవకాళము చూచుకొని కుంతలులు తుంగభ్యద్రవరకు నాక్రమించు 
చుండిరి, 

ఇప్పటికి నాలుగేళ్ళ (క్రిందట రాజాధిరాజు విసారమగు సేనలతో 
కుంతలచానక్యులతో తలపడెను. ఆ మహాసైన్యము కిట్టతెగిన సవా 
హమువలె విజ్బంధభించి అహపములునీ జయించి రాజధానియగు కలొంణ 

కటకమునుగూడ పట్టుకొ నెను, ఇ ట్రా సై న్యములు కుంతలరాజ్యహృదయ 

ముళలోనికి చొచ్చుకొనీపోయిన యవకాశముచూచుకొని వెనుకనుండి జై న 

మతాచార్వ్యులు కుంతల |పభువల సైన్యములకు రహస్యముగా సహాయము 

చేయుచు తమ డేవళములను వసతులనువారి కాశ్రయములిచ్చిరి.ఆ సైనికులు 
కొందరు స్త్రీ వేషములు ధరించిరి, జై నాలయములును వసతులును (గామ 

ములును కుంతల సై న్యములకు కేయద్రములయ్యెను. చోళసె ౩ సై న్యములకు 

వెనుకనుండి సె న్యసహాయమును ఆయుధసామా[గియు అహారపదార్హి 

మునును వచ్చుట కష్టతరమయ్యెను. అది సాగనిచ్చినచో తన సె న్యముల 
కిక అపాయము తప్పదని నిశ్చయించెను. 

రాజాధిరాజు కోధోగ్రుడై యాలోచించెను. వెంటనే నొలంబ 

వాడి బెల్వోల ఇత్యాది జె నమండలములలో నిరోధాస్పదములగు సమ స్త 
జై నాలయములను జైన వసతులను _ భూమితో మట్టిముచేయ నాజ్లా 
పించెను కొన్ని (గ్రామములుకూడ చోళ సై నికలుతగులబెట్టిరి. పలువుట్ 

సైనికులు స్త్రీ వేషధారులై నందున స్త్రీ లకూడ నిహతలై ర ఇట్లు చండ 

శాసనము ప్రవ ర్రింపజేసినందున చోళపై నికులు ఆత్మని గ్రహము కొత 

యిరి. వారు విచక్షణ వదలి గ్రామముల'పై బడి ప్రీ బాల వృద్దులనుగూడ 
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నిష్క.రుణముగా కత్తులకు గురి చేసిరి, సామాన్య యుద్దధర్మము 
లన్నియు మంటగలసిపోయెను. రాజాధిరాజును అతని సై నస్యమును 

సిరపాయముగ చోళరాజధాని చేరుకొనెను. కొని యా చోళ సైన్యము లా 
దండయా[తలో చేసిన రాక్షసకృత్యములు చోళచ్మక్రవ రుల కీ ర్రిచం[దికకు 
శాశ్వతముగా కళంక మాపాదించెను. కుంతలదేశ మంతట రాజాధిరాజుకు 

“మహాపొతకచోకు'*డని నామము స్థిరముగా పాదుకొ నెను. 

రాజాధిరాజు కాంచీపురము చేరిన పిమ్మట,'ఆహవమల్లకులాంతక, 

కల్యాణపురం గొండనోళి ఇత్యాది విరుదనామ ములు ధరించి విజయోత్సవ 

ములు చేయించెను. కాని తన సైన్యములు కావించిన యా సురకృత్యము 
లకు అంతరంగమున నా వేదన యారంభించెను. ఆ మహాపొతకమే 

యాతని నావహించెను, 

రాజగురుప్పులగు అధికారిగళ్ఞా పారాశర్యన్ వాసుదేవనారాయణన్ 

అను ఉళగళండళోళ (బహ్మరాయనులను మహాపాతకమునకు నివృతి 
యుపదేశింస (బార్జించెను రాజగురువు పరిషత్తు నాహ్వానించి పరిషదభి 

(పొయము శెలుసమని కోరెను, ఆ పరిషత్తక సహ సాధికముగా వేద 

చేదాంగవిదులును సోమ పీథులును చనుదెంచిరి. వారియెదుట రాజాధిరాజు 

విషయమంతయు వివరించెను. సరిషత్సభ్యులు సమస్తము నాలకించిరి. 

ఆవసరమని తోచిన (ప్రశ్నలువేసి యుత్తరములు గొనిరి. తుద కొ 
మహాపరిషత్తు ఏకగ్రివముగా నాతని నశ్వమేధయాగము చేయ 
నాదేశించెను. 

మహాో(పసాధ మని రాజాధిరాజు పరుషదనుజ్ఞ నొంది రాజగురు 

వుల యధ్వర్యమున మహావై భవముతో నశ్వ మేధయాగము చెసెను. అతని 
పట్టమహిషి శై తై )లోక్యమ్ 'షిదయర్ నంబరా త్రియార్ను ఇతర 'డేవేరు 

లును యజ్ఞాయతనమున కపూర్వళోభ ఘటించిరి సోదరుని యశ్వ మేధ 
దీక్ష తిలకి ంచి రాజరాజ పట్టమహిషి అమ్మంగదేవియు ధన్యమయ్యెను. 

ఇప్పటికి మరల రెండు సంవత్చరములనుండి కంత లచాళుక్కులు 

కృష్ణానది దాటి చోళదండనాథులను _ తుంగభద్రాతీరమునకు _ నెమ్మది 
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నెమ్మదిగా నటివేయుచుండిరి. స పూర్య్వయుద్దములో చొళను నములుం సిన 
అ ధి సు | 

యా సురక్ళత కము ములు వారి బలమునకు ఇప్పుడు (పత బంధకములయ్యిను. 

అపై 

న వాచ్ ట్రే ట్స అజం * ఇ 5 at 

కునితల యపభుపగు సాహవమల హోము శ్యరుడదు వ వోసై స్యముక్ 

చాముండరాయ డను దందనాధుని 

సె న్యములు కూర్చుకొని కహా నది దాటే ey తుంగభద్రాతీంమువరకు 

టం 

gud 36 వెంగీవండిలిముప్తు పు పంప మహో 

(వభుత్వము సిరముచేయనెంచిను. చాముండరాయడును వేంగీసలిహద్దుల 
యు 

లోని దురముఐపె సకస్కాక్తుగా పడి సాలు దుష ములు స్వాధీన నరచుకొ 
గ as Wn 

మిగిలిన రెండు దురములనుగూడా ముట్టటింది, స్వాధీన మొనర్భుకొనుటకు 
a) 3 

సిద్ధముగా నుండెను. | 

య్ శ లో ఇంతలో కుంతలరాజసె;? న్యస్క.ంధావారి మున కు టఉిడసుంక 
వూ 

4 

రమ 

నొక వా రవచ్చెను. చోళచక్రవ రియగు రాజాధిరాజు మహోసె న్యము 
న్న క్ అ ట్ 

గూర్చుకొన్కి దానిని రెండుగా విభజించి, యొకటి తస మ్ముడిగు రాజేం 

(దునికింద నుంచి, రెండవది తొన (క్రింద నుంచుకొని, ఇడ్దదుసు రెజడ 

వై పులనుండి కృ శుంగభ దామధ్య మండలము (ప్ర చేశించి కృంత ల 

దంఉనాధు a ల తిరిగి జయించుచు మషపోమారులవనె 

విజ్బంభించుచున్నారని ఆహవమల్లునికి దెలిపెను. వెంటనే యాతడు వివిధ 
a i | అట్ Se కు బం రం "సేనల సస్నిటిన్ పిలిపించుకొ నెను, వేంగీ 

ఈ § గారి నీ Po mo 

దుర్గ ములు సా౭దీసమూ. చెసకొన్స చఛాముళడరాయడును అవి వదలివెసి 

(పః సుసమీనము చేగవల సివచ్చెను, వజి పష. పెగ్గడ యూహించిన విధము 
వ ot 

గానే పశ్చిమపుహద్దున నెక్కువ సై న్యముబు కూర్చుట యవసరము లేక 
పోయినది, ) 

లో 

బ్రో 

ఆహవమర్లుని కుంతల సై నములు కొప్పము ననొద్ద కృష్ణే 

దక్షిణతీరముస విడిసి చోళ'సె న్యభాగములు రెండు నేకము క 

ఒక సేనను మార్కొనుటకు సెద్దనుగుచుం డెస్సు ఆ మహోసె సె న్యములో 

కుంతలవీరా(గణు లందరునుండిరి” ఆహవమల్లునీ . సోదరుడు జయసింహు 

డందులో న్మగగణ్యుడు. న నన్నియరేవన్, తు కాన్, కుందమయన్ ఇత్యాది 

రాజకుమారులు కలరు, మరియు పులి కేశి దళపన్మన్, నన్నినుళుంబన్ 

ఇత్యాది దండసొధులును ఉండిరి. | 
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చోళసైన్యములలో చృక్రవ ర్తి రాజాధిరాజు నడుప్పుదున్న భాగమే 
ముందు కొప్పము సమీపించెను. అసైన్యములో మహారాజ వాడి స్ప 

సహస విషయాధిపతి యగు అస్పినుయ్య దండనాయకుడు (ప్రధానదండ 

నాధుడు. అకడు నల్దూరు రాజధానిగా గ | ధిరాఎనొమముతో 

మహోరాజ వొడి పాలించుచుండైను. అ దండనాధుడు రాజేం్యదుని యాధి 

పశ్యముస నున్న సేనాధాగముకూడ చేరువరకు యుద్దమునకు తలపడ 

వద్దని చోళచ్మక్రవ ర్తికి మంత ముపదేశించెను. కావి యివ్పటికే చాణుక్య 

సైన్యములు చురుకుగా కదలునుండెను. నౌరీ యశ్యదశములు చోళ సైన్య 

ములను తాకుచుండ సాగెను. తమ్ముని సెన్యమువచ్చు పరికు నాగుటకు 

కొంత వెనుకకు పోవలసివచ్చును. అదిరాజాధిరాజు కవమానముగాతో చై 

ఆ, వీరునికీనీ కుంతల సైన్యముల కదలిక చూనిన కొలడియు యుద్ధ 
ండూతి యెక్కువయ్యెను. చా 

ర శుద్ద ఏకాదశీ శనివారమున ఉషఃకొలముసనే కుంతల 

'సెన్యములతో తలపడుటకు చోళసె న్యములకు చక్రవ ర్రి యాజ్ఞాపించెను, 
కొప్పము క్షేత్రమున మహాయుద్దయజ్ఞ మారంభ మయ్యెను, 

అప్వు డచ్చట యుద్దము మహాభయంక్రరముగా నారంభించెను. 

ఉభయ సై న్యములకును ముందు గజబలమును పార్శ్శముల నొశ్వికడళము 

లును వసుక క పదాతులు, ధానుష్కులు నుండిరి రెండు జఒలములునుసమాన 

మైనవి, ఉభయుల పక్షమున వీర్మాగేసరు లుండిరి, ఉభయుల దండనాధు 

లును సమర్ధులు, ఉభయదలములును సుశికీతములు. ఉభయ నై న్యముఠిను 

నడుపు చగ్రవరు లును నిర్భయులు।ః 

రాజాధిరాజు స్వయముగ్గా యుద్ధకో విదు డై డె నందున మహోన్నత 

మగు నుదగజమెక్కీ యుద్ధభూమిలో వీరవి హారము చేయసాగెను, ఆతని 

యున్నత గజము, శ్వేతాశప త్రము, వ్యా(ఘలా౭8ఛనము, శత్రువులకు 

సులభముగా గు ర్రింపసాధ్యమ య్యెను, 

ఆతని గజమును లాంఛనములును చూడగానే కుంతల సై న్యములో 
కొందరు దండనాధులకు, వీరులకు, పట్టరాని కోప మా వేశించెను. పూర్వ . 
దండయా[త్రలో చోళ సైన్యముల రాక్షసకృళ్యములకు వారియీ పృులు గురి 
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యెయుండిరి, “మహాపాతక చోణిడని వారందరు ఆవేశముకో తిటుచు 

తమ చక్రవ రి యాహవమల్ల సోమేశ్వరుని సమీపించి నమస్కరించిరి, 
వచ్చిన పని యేమన, వారు తమకు రాజాధిరాజుపై గల (కోధము విశదీళ 

రించి, రాజాధిరాజు నానాడు సూర్యా స్త సమయములోపల సంహరించుటకు 

దీక్ష పూన నిశ్చయించిన శ్సైరిగించి, యట్టివారినొక (ప్రత్యేక దళముగా 
నాయ త్రము చసికొవ ననుజ్ఞ సర్పించిరి, ఆహవమల్లుడు సంతో షముతో 

'నంగీకరించెను. 

వెంటనే యొక |ప్రత్యేక దళము రాజాధిరాజును చంపుటకే సిద్దమ 

యయ; పలువురు జై నులు వీఠావేశముకో నా దళమున చేరిరి, వారందరు 

“ఈ. నాడు శకారరాజను మహాపాళకచోణీని ఈ సాయంత్రము 

సూర్యా స సమయములోపల చంపెదము. అట్లు చంపక యుర్దభూమి వద 

అము, శావణబెలగోలయందు ప్రతిష్టితుడగు గోమ తీశ్వరుడు సాషీగా 

నీ శపథము చెల్లించెదము. ఈ శపథము తప్పినచో మీ పాదసేవకు 
తప్పినవారము; మా బ్రార్యల నితరుల కప్పగించిన నీచులము నగుదుముః” 
అసి ఘోర పతిజ్ఞలు చేసిరి. 

ఆహవమల్లుని యంత ఃపురమనుకూడ యుద్దభూమి కొతనీ ననుగ 

మించి సుగు పస్టానమున భద్రముగా నుండెను, వెంటనే రాణివాసము 
'నుండి దాసీజనము ర క్రచందనము ఎర్రమద్దియల రసము తెచ్చి యా 
వీరుల నలంకరించి మంగళము వీచ్చిరి. 

“ముహాపొతక్రచోళమహాకాలురు, అని ఆహవమల్లుడు వారికి బిరుద 

మ మిచ్చి యుద్రభూమికి పంపెను, మహాభారత యుద్ధములో నర్జునుని 

జంప శపథము చేసిన సంళ పకులవలె వీరును మహాపాతకచో జీని * జస 

భ్యముగా నోట నుచ్చరింపరాని తిట్టు తిట్టుచు వీరనాదములతో యుద్ధభూమి 

(పవేశించిరి, 

సమానబలమగల యా యిరువాగులకును సమరముగూడ సమాన 

ముగనే జరుగుచుండెను. ఒక రొకమారును రెండవవా రొకమారును 
ముందుకు వెనుకకు బోవుచుండిరి. ఆ యుద్ధచలనము అంతరిక్షచరులకు 

ఉయ్యాలయూపువలె దోచుచుండెను, 
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కొని యింతలో “మహాపాతకచోళమహాకాలురు” ఒక్క పెట్టున 
రాజాధిరాజు ఎక్కియున్న మాతంగమును లక్ష్యముగా పెట్టుకొని నిర్భయ 
ముగా ముందుకు నడువసాగిరి. వారిలో ధానుష్కుల బాణములన్నియు 

రాజాధిరాజు వ్యాఘధ్వజమును చించి పేలికలు చేసివపైచెను. ఆతని 
ఛత్రము విరిగిపోయెను, ఛత్రవాహకులు కూలిరి, గజము నడపుచున్న 
మౌవటీం(డు వరుసగా పదిమంది హతులై రి. అయినను అశ్వ మేధావభృథ 
పమిత్రీ కృత వపువగు రాజాధిరాజు వెన్ను చూపక ముందుకే వచ్చు 

చుండెను. 

ఆ సంశ పకులు తమ చ[క్రవర్షినే లక్ష్యముగా నుంచుకొని నడుచు 
చున్నారని చోళదండనాధులు తెలిసికొనిరి, వెంటనే బహు 'సె న్యములు 
వచ్చి వారి కడ్డుపడెను అయినను “మహాపాతకచోళ మహాకాలురు 
అగ్నిపై బడు శలభములవలె చోళపై న్యాగ్నిని చొచ్చి నిర్భయముగ 
(ప్రాణములు విడుచుచుండిరి. ఎందరు మరణించినను వారు లెక్కచేయక 
ముందుకే ఫోపుచుండిరి, మిడుతలదండు అగ్నిని గూడ చల్లార్చునప్రే 

వారును ముందుకు ఒత్తుకొని సాగగలుగుచుండిరి, 
చోకదండనాధులు చ శ్రవ ర్తిని విశ్రాంతి తీసికొమ్మని (ప్రార్థించిరి, 

వారిమాటలాతడు లెక్క_చేయక, యుద్దములో వెన్ను చూప నను సీతతో 
ముందుకే సాగుచున్నందున, నాతడు, ఆ సంశ ప్పకుల దృష్టిపథమును తప్పి 
పోకుందెను. 

“మహాపొతకచోళమహాకాలు'రందరు నొక్కుమ్మడి నాతడు కనబడి 
నప్పుడెల్ల బాణములు చకవ_రిపై (పయోగించుచు, చొచ్చుకొనిముందుకు 

దూకుచుండిరి, రాజాధిరాజుకు "బాణము లెన్నియో తగిలెను. అయినను 

అతడు అక చేయక వెన్ను (త్రిప్పక యుద్దరంగమున పై న్యముల నడప 

చుండెను, 

తుద కొతడు బాణపరంపరచే నిహతుడై యుద్దభూమిలో ఆ పట్ట 

కరివీపు మీదనే, యుద్ధయజ్ఞమున ఏకాదశీపుణ్యకాలమున నాక్మార్బణము 

చేసికొ ని వీరస్వర్ల మలంకరీంచెను. రాజాధి రాజాదేహమున వెనుకభాగ 

మున నొక్క గాయమైన కొలేదు. 
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రాజాధిరాజు నుదకరిపె నొరగుటచూచి, సంళ ప్తకుబు జయ 

య య లు చేయుచు నాతని శవము తమవకపరచుకొను టను ముందు 

వ్ర త్తుకొన హోయిరి, ఎంత (వయత్నించినను అదిమ్మాతము వారికీ స్వాధీ 

నము కాలేదు. చోళసై నిపలడ్డుసడి యా మదళరిని చక్రవ ర్రితో పాటు 
శిబవిదమున కు చేర్చిర. 

“మహాపాతకచోళమహోకాలాిరలో హఠ శేషులు అహవమల్రసోమ 

శర చ(క్రవ రి 58 కార్యసాఫ ల మెస సభని నివేదించి యమూల్యము ములుగు 

బహూక్ళళు అండిరి, 

చోశదండనాధులు రాజాధిరాజుశవము భద్రపరచుకొనగలిగిరి. కాని 

రాజు మరణీంచిస పిమ్మట ఆ సైన్యములకు ఖై ధైర్యము కలిగించు పెట్టు? 

కుంతల చాళుక్య సైన్యముల వాటిముందు ఆ సైన్యములు నిలుపజాబక 

నెమ్మది నెమ్మదిగా వెనుకకు జరుగుచుండెను. సూర్యభగవానుడు సశ్చిను 

మునక తిరుగుచుండునప్పట్కీ గ్ చోళ్ళసభువుల జయ (శ్రీ 

కూడ పళ్చిమాభిముఖ యైనట్లు తోచుచుండెను, వెసుదీయుచున్న చోళ 

సై నములు విచ్చి వెన్సి ్న చ్చే పారిఫోక్షండ చేయుట అప్పిమయ్య రాజరాజ 

(వ్రహ్మాదిరాజ దండనాయమనకు బహు స్టఫాధ్యముగా నుండెను. సైన్య 

బంధ బు తణ మైనను చిటిలిపోవునక్లు తోచుచుండెను, 

te 

యై 

జయలక్మీ కరగత మగుచున్న దని సంత్ కోపాతిశయముకో కర్ణాటక 

నై న్యములు నిర్గ క్షముగా ముందుకొత్తుకొని హొోవృచుంచను: కొని చూ 

వియమభంగములచే హరికి నష్ట మమియు కలుగుట లేదు. 

ఇంతలో నొకపార్య్యమునుండి దూరమున సై కోలాహాలమును 

భేరీ ఢంకొ నినాదములును' వినవచ్చిను. వెంటనే Se తమకు 

సహాయముగా రాజేంద్రుని చోళ సైన్యము. వచ్చుచు సమిపిఠచిన దని 
సె సై న్యమందంళ ట ట (పకటింప జేసెను. 

మరియొక గడియలో నిజముగా రాజేం(దుని సై న్యములే వచ్చి కల 

"పెను. అప్పిదుయ్య వెంటనే రోజేం(దునికి స్థితిగతులు సివేదించి, రాజేం 

(దుని "పెన చాళుక్య పైన్యముపై బడి యస్పటివరకు యుద్ధమున నలసి 

యున్న (ప్రథమ సేన విశ్రాంతి తీసికొని వెన్నుదన్ని నిలుచునట్లు చేసెను, 

తక 
Cy 
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కర్ణాటక సై న్యముల కింఠవరకును జయమరచేతిలో నున్నట్లుం 
డెను. స నందున న్మళద్ధగా కొంత సాధారణ (కమభంగము 

చేయుచుండిరి. తుదకు ఆహనమల్ల సోమేళ్వరుల రాణినాసజనము 

కూడ సుగు ; పస్థానము విడిచి నిర్భయముగా రణరంగము నానందముకో 

తిలకీంచుచుండెను, 

ఇట్టి స్థితిలో రెండవ చోళ చైన్మము యుద్దమునకు తలనడుచున్న 

దని కర్ణాటక స  న్యములో వార్త తెలియగనే, ఒక్కసారిగా నా సైన్య 
మున భయ మా వేశించెను. అందులో నానాటి భయంకరయద్దమున నా 

బలము (ప్రశాంత మై యుండెను, 

నూతనముగా తాకిన చోళసై న్యమునగూడ మహాగజ మధిరో 

హించి రాజాధిరాజు సోదరుడు ల స యుద్దము చేయుచుండెను. 

అది కొంచి ఆహవ మల్లు! డు మరల “మహాపాతక “హీశమహాకాలురి ను 

రాజేందునిపై పైకి గూడ "గవియజేసెను. వారును పూర్వజయోన్మత్తులై 

ఉదయమున రాజాధిగాజుపై గవిసినళ్లై రాజేంద్రుని గజముమీదగూడ గవి 
సిరి. ఈమారుకూడ వారి ప్రయత్నములు పూర్తిగా వృధ కాలేదు, 

వారు కురిపించు బాణవర్షముచే రాజేందు డెక్కిన మదకరిఫాల 
మందు (వేలా చున్న ముఖ పట్టము భిన్న మయ్యెను, మరియు బాణఘాత 
ముచే దాని దేహనమునుండి ర 'రభ్రవాహములు (ప్రవహింపసాగెను. రాజేం 

దుని రెండు భుజములకు గాయను అయ్యెను. అతనీ ఐ వపొమోరువుకూడ 

శతుబాణతత య. 

కొని “మహాపాతక చోళమహాకాలురు” ఏకొకులై రి. వారికి ఇతర 

చనా సహాయము కణతీణము క్షీణింసజొచ్చెను. వారిలో ముఖ్యుడు జయ 

సింహుడు కేవలము కుంతల చ[క్రన ర్తి రి సోదరుడు. అతడు మతి 

నొందెను. మరియు పులకేశి దసప పన్మన్, నన్నీనుచంబన్ అను (ప్రసిద్ద ద్ధ 

కర్ణాట సేనానులును వీరస్వర్ష మలంకరించిరి, 

చాకక్యనై న్యములు విచ్చి వెన్నిచ్చి పారిపోసాగెను సై న్యములో 
88) 



298 సారాయణ భటు 
(on) 

భయము (ప్రవేశించిన పిమ్మట దానిని నిలువరించుట ఎవరికిని సాధ్యము 
కాలేదు, 

ఆహనమల్లుని రాజీవాసజనము సురక్షీతస్టానమున్సు వదలినది, 

అప్పిమయ్య రాజరాజ దిహ్మోధి రాజదండనాయకుడు ముందే గమనించి, 

వారిని బంధించుటకు కొంత సేనను పంపెను. పలాయనము చేయుచున్న 

రాణీవాసజనములో స స్త్రియవై్వై సాంగప్పై యను నిరువురు ఆహావ 

మల్లుని రాణులు వారీ పరివారముతో చోళ సైనికుల వశ మెరి, 

అహవమల్ల సోమేశ్వరుడు స్వయముగా యుద్దభూమినుండి తీ తొలగి 

ఎట్లో కృష్ణవేణి ను త్రరించి యు త్తరతీరము చేరి పొణరిక్షణ చేసి 
కొనెను. రౌజకుమా రులగు నన్నియ ఏ రేవన్, తు తాన్, కుదమయన్ 

ఇత్యాదు లాత నీవెంట ననుగమించి యాత్మరక్ష చేసికొనిరి. 
ఆ యుదరంగమున (పాణములు విడిచిన కర్ణాటకభటులను 

లెక్కీంప వీలు లేదు. పలువురు బంధిళులై రి. వ్ సై న్యములకు అమూల్య 

మాలగు బహువ స్తువులు ప్రా పమయ్యెను, 

కర్ణాటక చాళుక్యులకు పవిత్రమగు వరాహలాంఛనము గల రాజ 

ధ్వజమే చోళులకు హ స్తగత మయ్యెను, 

ఈ విధముగా నానాడు చోళపై న్యములు జయలక్ష్మి చేకొనెను. కాని 
వ చక్రవర్తి యా రణభూమికి బలి యయ్యెను. చోళ 
సా(మాజ్య లక్ష్మీ చై చెధవ వ్యమును వెంటనే మాన్సింప రాజేందుడు నిశ్చ 

యించెను, 

రాజేం(ద్రు డా రణోర్వియందె గొప్పవిజయ నభ కావించెను. ఆ 

సభాముఖమున నా డినమున ధై ర్భసాహసములు చూపిన చోళవీరులంద 
రికి విరివిగా బహుమానము లొసంగను. 

ఆ సభలో మంత్రి పురోహిత సామంత దండనాధు లుండిరి, 

వందిమా గధులుండిరి, వేద వేదాంగపారగులై న (బాహ్మ ణ్యుశేస్తు లుండిరి, 

రాజజ్యోతిషికుడుండెను, రెండు భుజములమీదను వామోరువుమీదను 

యుద్ధములో నైన గాయముల తోడనే రాజేందు డా సభ కావించుచుం 
డెను, 
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ఆ వీరానతారమును జూచి యజ్ఞభూమివలె క్ష్మతియులకు పవిత్ర 

మమగు నారణభూమియందె సభాసదు లందరు నేకగీవముగాజయలక్ష్మీతో 

పొటు చోళ నామాజ్య లక్ష్మీని గహింపవలసినదని రాజేందు నరించరి. 

రా జేం్యదుడు మహో(ప్రసాద మని పరిషదాజ్ఞ శిరసా వహించెను, 

వెంటనే చాళుక్యవీరుల రక్తముతో రంజిత మైన "కృష్ణ వేణీనదీ పవిత్రత 
వారితో ఆ కొప్పము రణరంగమున రాబేంద్రుము తన రాణీ కిలా నడి 

గళన్ను గూడి చోళసామాజ్యమునకు చ్యక్రవ ర్రిగా నభిషి కడయ్యెను, 

ఈ రాజేం(దు డీ విధముగా జయలక్ష్మీతో పాటు చోళస్మ్నామాజ్య 

లక్మీ కర (గ్రహణము చేసిన సమయముననే, దూరమున నాతని యల్లుడు 
వెంగీయువరాజ రాజేం[ద్రదేవుడు చక్రకోట్యము స్వాధీనము చేసికొని 

జయిలడ్మీ (గ్రహంచి చంద్రాదిత్య దండనాధునికిని, వింధ్యవాసిని కిని వివాహ 

మహోత్సవమునకు (ప్రయత్నములు చేయుచుండెను. 
కొప్పము యుద్దరంగములో రాజేం(దుని యభిషేకానంతరము మరి 

యొక మహోత్సవము జరిగెను. రొజాధిరాజు శవనునకు అగ్ని సంసా. 

రము మహాయజ్యలకు జేయునట్లు చేసిరి, రాజాధిరాజు పట్టః మహిషి 

తై ఏలోక్యం ఉదయర్ నంబిగా త్రియార్ భ రమ్మకికి కంట అడే పెట్ట 

కుండ మహోత్సవముగా పతితో సహగమన మొనర్చెను, యజ్యల దేహ 

దాహమువరకు జ్ఞాతులకు అశౌచములేదు, 

4 
నిన్నటి దినమున నృసింహజయంతి. రొజమ హేంద పట్టణమున 

మహావై & భవముతో జరిగినది. పరమంతయు మామిడిపండ్లతో డను విసన 

కరలతోడను పై ఏ శాఖ పూజలతోడను కన్నులపండువ యై యెనది, 

చేప్పు సే వై శాఖపూర్ణిమః అది బుద్ధజయంతి! బౌద్ధులకు మహా 

పర్వము. ఆనాడే బుద్ధభగవానుడు జనించెను, ఆనాడే భార్యాప్కతుల విడ 

నాడి సన్య స సుడయ్యెను ఆ దినముననే బోధివృక్షము క్రింద బుద్దత్వ ము 

(ప్రా ప్రీ పించెను. తన మహాపరి నిర్వాణము సొందెనుం బౌద్ధులకు వై శాఖ 

పూర్ణిమకం'టె సవిత్రమగు దిన మింకొక్కటి లేదు. 
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బుద్దజయంతి రేపే యైనను ఇప్పటికి వారమునుండియ సారంగ 
ధరసంఘారామమున ఉత్సవములు బహురోచనానందకరములుగా జరుగు 

చున్నవి, (పతి సంవత్సరముకంటె నీయేట రెండు కొరణములచే శోభ 
యెక్ష్క వయ్యను, 

అందులో నొక విశేషము చీనాపండిళుని యాగమనము. మూడు 

వందల సంవత్సరముల కధికముగా జీవించియున్న యా మహాయోగి 
అవలంవించిన బౌద్దమతముకంటె మరొకటి ఎట్లు సత్యమగును? అతనికి 

దెలియని చికిత్సలు లేవు, మూలికలు మంత్రములు రక్షలు ఆతనికి తెలి 
యనివే లేపు. అతనికి చేతకొనిది లేదు, సభాముఖమున నతడు శాస్త్రవాద 
ముస నధర్వణాచార్యు అను పండితుని జయించెను. ఇతర పండితులు 

వాదమునకు పిలిచినను వాడించుటకు సొహసింపక్షన్నారు. చీనాయా(త్రి 

కుని దర్శనమునకు వచ్చు జనమే బహుళమయ్యెను. 

ఇక రెండవకొరణము సువర్షద్వీపయాత్ర కై మూగుచున్న జనము, 

యా తీకులు వై శాఖపూర్హిమ నాటి యుత్సవముచూచి మరునాడే మోటు 

సల్లికి బటల యచ్చట సిద్దముగానుండు నావ లెక్కెదరు. సువర్హద్వీ వ 

యా(తీకులు ఐదారు చేల వరకు సంమఘ్రారామము చుట్టుపక్కల వీడిసిరి, 

'రేప్ప “బుద్దజయంతి, చండ గహణము!” అందుకుముం దీనాడు 

సంఘారామమునుండి బౌద్రదేవతావిగహములను గజముల ప్రై నెక్కించి 

ఊరేగింపుకో గోదావరీ నదికి తీసికొనిపోయి స్నానము ేయించెదరు. 

ఉదయముననే ఆ ఉత్సవము బయలు దేరెను, 

ముందు వృషభముల ప్రై ఢక్కానినొాదము చేయుచు. కొందరు 

దారితీయుచుండిరి. ఆ పిమ్మట మంగళతూర్యము లచేకములు (మోగిం 

చుచు గుంపులు బయలుదేరెను. కొందరు స్ _సంథములు పెట్టి చుట్టును 

తిరుగుచు బుద్దభజన చేయుచు సాగిరి, నాగరాజులు జాతక కథలు చెప్పుచు 

వెంటనంటరీ., “దొమ్మరిసానులు ఇ చాకచక్యము చూపుచుండ జనులుగుంపులు 

కూడి వారి సనుగమించు చుండిరి, 

కొందరు పెద్దపులి వేషములు వేసికొని వీరాంగము వేయుచుండిరి. 

కొందరు. కరసామును, మరికొందరు క తిసామును (ప్రదర్శించుచుండిరి. 
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కొందరు ధనుర్విద్యాపటిదు చూపుచుండిరి® కొందరు ఖడములు ఆవేళ 

ముతో త్రిష్పుచుండిరి. కొందరశ్వపరిశ్రమ (ప్రకటించుచుండిరి. బుట్ట 
బొమ్మ లెన్నియో గంతులు చేయుచుండెను. ఎవరికి తోచిన విధమున 
వారు బుద్ధభ క్రి వెల్లడించుచుండీరి, 

ఆ వెనుక జేశారినాధుడును, చీనాయా(తీకడును ఆగ్లసరులుగా 

బొద్ద(శ మణులు సు త్రవిటకమునుండి సు త్రములు చదువుచు నాగు 

చుండిరి, వారి వెంట 'రావియాకులతో నలంకరించిన బంగారు కలశములు 

ధరించి కొందరు వచ్చుచుండిరి. వారి వెనుక గజములపై బె బౌద్దవ్యిగహము 

లుండెసు. అన్నిటిలో సళ్యున్నతమగు మదకరీంద్రముపే బుద వ(గహ 
మ డు 

మును, మిగిలిన గజములపై మంజుశ్రీ ఇత్యాది దేవతావిగ్రహములు- 
నూ 

నుండెను, 

ఈ ఉత్సవమరతయు నర్హ(క్రోళశ శము పొడవున సాగుచుండెను. దారి 

ఖొడ్రవున నిరువంకల మనోజ్జపర్ణచిక్రములగు ధ్వజముఅను ధరించిన 

జనులు బారులు తీరీయుండిరి. 

కొందరు వ్మగ్రహముల పై పూలు చల్లుచుండిరి. కొందరు ధూప 

ములతో వాసింపజేయుచుండిరి. కొందరు కర్ప్చూరహార తులు సమర్పించు 

చుండిరి. వీరకృత్యములకు వినోదలీలలకును భ క్రిపారవశళ్యమునకును ఆ 

యుత్సవమున విరోధము లేకుండెను, 

ఆ యూరేగింపు కో టగుమ్మముదగ్గర నుండియే గోదావరిరే వుకు 

ఫోన నాచారిము. అది కో టగుద్ముమునొద్ద చాల సేపాగును. అప్పుడు 

రాణివానము నుండి బుద్ద దెవుని కుపహారము వచ్చు మర్యాదకలదు. 

ఈ నాడుగూడ నెప్పటివలెనే కో టగుమ్మ మునొద్ద ఉత్సవ 

మాగినది, ఉత్సవములోని జనములో పలువురు .ముందువారును వెనుక 

వారును గోపుర ద్వారమ. ముందున్న విశాల్మప్రదేశములో (ప్రోగై రి. 

ద్వారమున కెదురుగా విగ్రహములు వహించుచున్న గజములు 

నిలిచెను, రాణి వాసమునుండి యుపహారము తెచ్చు దాసీజనముకు (త్రోవ 
వదలి రెండువై పులను ఉత్సవములోని యాశ్వికులు బారులుతీరి యుండిరి, 
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ఖడ్గహ స్తులెందరో ఖడ్గ నై పుణి చూపసాొగిరి. ధనుర్విదాగ్ట్మపవీణులు శర 

లాఘవము చూప్పచుండిదిం 

ఇంతలో కోటగోపురద్వారము తెరువబడెను. అందుండి రూప 

లావణ్యవతులగు పరిచారిక లెందరో మనోహరముగా సలంకరించుకొని 
పసుపు,కుంకుమ, పుస్పములు:నారికేళములు, చూత ఫలములు, ఆభరణ ములు 
బంగారు ప శ్శెరములలో తెచ్చి బుద్ధవిగహముల కర్చించిరి. అంతట 

నవరత్న నిర్మితమగు మండతో నివాళి యిచ్చుచుండిరి. సమ స్తవాద్యము 
లొక్క-క్షణ మాగిపోయెను. 

ఆకస్మికముగా నొక్కసారి తప్పెటల ధ్వని యారంభించెను, ఆ 

ధ్యని యితర స్థలములలొ కూడ చేసిరోో మరి యీ ధ్వనియే (పతిధ్వనిం 

చెనో, కాని రాజనుహేం ద్రపురము నల్లడలను కప్పల ధ్వని మారు 
(మోగెను. ఆ ధ్వనికి హారతీ యిచ్చుచున్న ప్రీ జసిము ఉలిక్కిపడి 

హారతి [క్రింద పడనిచ్చి వెనుదిరిగి కోట గుమ్మమువంక జూచెను, 

ఒక్కసారిగా పక్కల నిలిచియున్న యాశ్వికులు విద్యుద్యేగ 
ముతో తెరచియున్న గోపురద్వారమునుండి లోపల (ప్రవేశించిరి. 
ధనుస్సులు ఖడ్డములు శూలములు కర్రలు ధరించినవారందరు వారివెంట 

భయంకరనాదములు చేయుచు పరుగుపరుగున కోటలో (బవేశించిరి. 
గజములు కొన్ని గోపురభేదనమున కుపష్మకమించెను ఆ ఒత్తిడిలో 

పూజా(దవ్యములు తెచ్చిన పరిచారికలు నిష్కరుణముగా మట్టగింపబడిరి, 

ఉత్సవములో నున్న చాలమందికి ఆ కోలాహలమునకు కొరణ 

మేదియో ముందు తెలియక పోయెను బౌద్ధవిగ్రహములకు రాజాజ్జచే 
రాజభటు లవమానముచేసిరనుమాట యంత టను Mie a భకా 

(గేసరులకు గూడ వీరావేశము పేరిగిప్రోయినది. రాజమ హేంద్ర పురము 

కోటను ఆ ఉత్సవజనము ముట్టడించెను. 

జ తారీనాధుడును [శమణులును, “పోనిండు! బుదుని అవమానము 

చేయగల మనుష్యులున్నా రా? హింస పనికిరాదు!” అని ఆ జనమును 

వారించుచున్న ట్లు పలుకుచుండిరి, వారిమాటలు వినున చైవరు?ః వారా 

సందడిలో నెమ్మదిగా విగ్వ్యములు తెచ్చుచున్న గజములతో త్వర 
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త్వరగా గోదావరికి పోయి ఘటములు జలములతో దింపి నందడిలేని 
మార్గమున సంఘారామమునకు (ప్రయాణ మైరి. 

రాజభటులు విగహముల నవమానించి రనువా ర్త ser 

పట్టణమంతట వ్యాపించెను, ఆ ఆ యవమాన మెవరు చేసిరి? 3 ఎక్కాడచేసిరి? 

ఎందుకు? ఆని యడుగువారు లేరు. ఎనరి యూహకొలది వారే 
చిలవలు సలవలుచేర్చి యా వార్త పట్రణమంతట జనులు వ్యాపింపచేసిరి. 

బౌద్దభ కాగణులు చేతికి దొరికిన యాయుధములు___ పలుగులు, 
గొడ్లను, కరలు, బాడితలు, చువ్యలు_ తీసికొని కోటమీదికి లంఘింప 

సాగిరి, ఒంటరిగా కనబడిన రొజభటులను, రాజోద్యోగులను చూచినవారు 

చూచినట్లు పొడిచి వేయసాగిరి. 

వట చేసిన దాడి యొక కోటమీదనే కాదు. ఆ మహాపట్టణములో 
(ప్రధాన రాజపురుషుల యా వాసములుకూడ నా జనసమూహముల [కోధా 

గ్నికి గురి యయ్యెను, వా రస్పుడు తగులబెట్టిన యిండ్లకు చంపిౌెసన 

మనుష్యులకు లెక్క లేదు. 

పట్టణములో (బ్రాహ్యణశేణికి కోటవైపున దండనాథుని మంది 
ళమున ఆవలి వె వైపున వజ్జియ(పెగ్గడ మందిరమును గలవు, ఆ యల్లరి 

మూకలు సురక్షితమగు నృపకొమదండనాథుని మందిరమును సమీపింపనై న 

లేకపోయెను. కాని యావలివై పునగల వజ్జియ్మ పెగడ మందిరము ఫెకి 

వ పలుమార్లు కపిసిరి, కొని దుర్గసమానమై సుశికి తులగు భట 

మూహములతో నిండియున్న యా మందిరము దుక్చేద్యమ య్యెను. రెండు 
see రక్షీంచుచున్న యా రెండు మందిరముల అత 

బ్రాహ్మణ శేణీ కొ నాటి యలజడి యేమియు (పాకలేదు. నన్నయభద్దా 

రకుని యవిరళ జపమహోమతర్పణముల కడ్డు కలుగలేదు. 

వెశ్య(ేణిమా(త్ర మంత సుగు ప్రముగా లేదు, అది (బాహ్మణ 

(గేణికి సమీపముననే యుండెను. ఆ (ప్రాంతమున నలజడి కలుగలేదు 

కాని యావలిదరినీ కొన్ని యిండ్లు దహనమయ్యను. శీ ఘకాలముననే 

ముప్పరాజను దండనాథుడు భట సమూహముతో వచ్చి మూకలను పార 
ద్రోలి యగ్ని ప్రాకకండ 'నరిక-టైను. 



ర్య... నారాయణ భట్టు 

ఆ రెండు వాడలు తప్ప పట్టణమంతయు సల్లకల్లోలముగా 

నుండెను. ఇది యా మరునాడు సంభవించు నని రాజపుషషు లూహించఛి 

దాని నడ్డుకొనుటకు సిద్ధవడుచుండిరి. కాని యొకనాడు ముందుగనే సంభ 

వించినందున వెంటనే అల్లరి అడచుట సాధ్యపడలేదు. అయినను రాజ 

థటు లా తిరుగుబాటును చురుకుగనే ఎదుర్కొన సాగిరి. 

ఎట్లయినను విప్లవకారులు అకస్మాత్తుగా కోటలోసనే (ప్రవేశించి 

నందున పారికీ కొంత ప ధైర్యమును బిక్కె_ను. 

లోపలికి చొచ్చుకొని వచ్చిన యాశ్వికులను విష్ణవవీరులను ఆచ్చట 
నంతకుమున్న సిద్ధముగా నున్న రాజభటు లెదుర "నిర. ఆఅఆయిసను ఆ 

ws వారికి ఊళ మెక్కుచవై (పతిఘటించు రాజభటులను 

వెసుకక్న చెదరగా యు చు పోవుట కవకాశము చికె)_ను, 

కోటలో ప లికి వెళ్ళిన విద్రోహులు ముఖ్యముగా నాలుగు భాగము 

లుగా చీలిరి, అందులో నొక మూక చెరసాల'సై కీ పోయెను. వారు సుల 

భముగా ద్యారపాలకులను, భటులను చంపి వేసి చెరసాల తలుపులు తెరచి 
బంధితులను వదలింభిరి, వారిలో పండితవాదమునాడు బంధితుల్టై న 

బొద్దులు పలువు రుండిరి. పారశీకుల నూ నెవ ర్రకులును, పరిచారక్షలును, 

సింధుదేశప్పు నశ్వశిక్షకుడును ఉండిరి. వారందరు విము కలై. విష్ణపకారు 
అను వ. వారే కౌదు... రాజ శిషీళు తడై యాస్టాన మందరిముస్ తన్ను 

ఫొడ్రుచుకొని పడిపోయిన కామరాజప్పుతుడు నందుండెను! అతనికి 

ఆ మ. నయమైనది. ఆ తిరుగుబాటుదారులు అతని బంధములు 

చేదించి కవచమును,శిరస్తాణమును ఖడ్గమును విల్లు నంబులు నిచ్చిరి అవి 

యాతడు శీఘ్రముగా ధరించి జయశీలమగు నా విప్ప్లవతండమును సడీపించు 
కొనుచు వెను, 

మరియొక తండము విజయాదిత్యుని భవననము పై బడెను, ఆతని 

భటులు వచ్చినవారి నడ్డగించుచుండ్ . విజయాదిత్యుడు కవచము ధరించి 

ఖడ్డ | మొక చేతను, డలు మరియొక చేతను బూని రాఖభటుల కుత్సాహము 

కలిగి ంచుచు స్వయముగా యుద్దములోనికి లంఘించి విప్తవకారులను ఖం 

డీంప సాగెను, కొంత సేపటికి బాణ మొకటి బాహుబంధమున నాటినందున 
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నాతడు పడిపోయెను. భటు లాతని బదిలముగా భవనాంళర్భాగమునకు 

క 

సృవకొరుల మిగిలిన రెండు తండములును ఒకటి రాజరాజననేం 

(దుని వ. కిని రెండవది రాడివాసము "సె పె కిని బలముగా విజ్బం 

భించెను. 

ఆ రెండు మందిరములముందును కవచములును శిరసాణములును 

చర్మములును దృఢముగా ధరించి శూలహా సులగు యవనరోమభటులు 

బారులు తీరి కా ప్పండిరి. వా నెన్నడు మాట్లాడినళ్తే కసపడరు. వారి 

నోళ్ళలో నొలుక లున్నవో లేవో ఎవరికీ నెరుగ నవకాశ మీయరు. వారి 

చూప్పలు తీక్షణ మైనవి. వారి చేతులలోని గూలములు _ సూత్మ్ముతరమైనవి, 
వారు నిలిచిన (ప్రదేశము ఇనువగోడవలె దుర్చేద్యమయ్యెను. అశ్వికులు 
ధానుస్కులు నవత (పయత్నించినను & సును స్యకుడ్యము చలింనలేదు. 

అంతట ధానుహ్ముభు వధో పరితలిమున గనుపడీనవారి నెల్ల గురిచూచి 

వేయుచుండిరి, 

చేరసాలనుండి విడివడిన జనము “జయ కొమరాజమహారాజుకు* 

ఆని శేకలు వేయుచు రాణీవాన సము'పై కవియుచున్న జనములో కఠిసిరి, ఆ 

సమయమున అమ్మంగ మహాదేవి సైద్రో సరిత లమునకు నీర్బయముగా 

వచ్చి యుద్దము నవలోకించుచు భటుల శ పించుచుండెను ఆ సమయ 

మున నామె చూడ వ్యాాఘలాంఛసులగు చోళుల బిడ్డ యగుటచే. పపిత 
మెనవ్యా(ఘ్రివలెనే చూపశ్హైను. 

ఆమె నచ్చట నుసలకీంపగనే కొమరాజప్ప తుడు దృథముప్టితో 

ధనస్సున తీత్త్షణాణము సంధించి యామె పెకీ వదలెను, అది చూచి మెరప్ప 

మెరసినట్లు రోనుక భటు డొకడు వాణమునకును అమ్మంగదేవికిని మధ్య 

వచ్చి నిలిచెను, అత డా బాణము తగిలీ పడిపోయెను. 

తనకై పడిపోయిన యా రోమకభటుని లోపలికి చేర్చ సేవకుల 
కామె యాజ్జాపించెను, వా రడి నిర్వ రించువరక్రు నిర్గ శముగా, నామె 

లోనికి ఫోక్ర బాణములు వేయవారివై పు నిశ్చలముగా తిరిగియుండి, 

88) 
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యాతని లోనికి దీసికొని పోయినంతట, గంభీరమందగమనముతో లోనికి 
బోయెను, ఆమే యట్లుండగా నెన్నియో బాణము లామె మేనికి దాకెను 

గాని అంతఃకవచావృకమగు నామె మేనికి గాయము కలిగింవలేక 

బోయెను, 

అంతలో రాజభననములోని పరిచారకులు వచ్చి మహారాజు భవన 

ములో కనిపించుట లేదని త తరముతో నామెకు నివేడించిరి, మహాదేవి 
యెంతమాత్రము సం(భ్రమింపక “మహారాజు క్షైమయిసంగతి జాగ త్రి 

పడ నక్కరలేదుః”అని కఠినముగా వారితో పలుక వారు రాజాన్వేషణ 
(పయత్న మునుండి విరమించిరి. 

ఇంతలో కోటలోని సెన్యమును సడిపించుచున్న జననాధుడను 
దండనాధుడు మహాదేవికి (మొక్కి. శత్రువుల నందరను విశ్మేషముగా 
కోటలోనుండి తరిమివేసితి మనియు, కోట బహిళపదేశమునగూడ 
సమీపమున నెవ్వరు లేకుండ బారిపోయిరనియు నివేదించెను, న 
యమ్మంగ దేవి బయలుదేరి కోటలో కలిగిన నష్టము పరీక్షించి గాయప 

వారి నందరను చికిత్సకై వైద్యశాలకు చేర్పించి ముందు వారిని కరుణా 

దృష్టులతో నిర్వణుల జ చేస సెను, 

ఆమె యంతట చెరసాలవై పునకు జని పొరిఫోవగా మిగిలిన బంధి 

తుల నందరను పదిలవరపించి నందు నియమించెను. 

కుమారస పకములో మిగిలిన యార్తురునుగూడ నొనొడ్తు బహిరంగ 

ముగా విప్లవతండములను నడుపజొచ్చిరి. రాజభటుణుకూడ కొందరు 

వారిలో కలసిరి. పలుతావుల వారు రాజ పేనల నెదురించుచుండిరి, ఇంత 

యాక స్మికముగా నల్లరి (పొారంభించినను రాజ ని న్యములు పసరాంగొ 

నున్న బు లేదు. 

రాజమంగిరము పై నళి వడి (ప్రాభంథ మెన సమయమునకే, నూత 

నముగా దండనాధుడై న రాజనుయ్య యావల నొక యశ్వదకముకో పోయి 
సారంగధరుని మెట్టసంఘారామ మును ముట్టడించి బలవంకముగా లోపల 

(పవేశించి స్వాధీన పరచుకొనెను. అక్కడ నాత డప్పుడు స్వాధీనపరచు 
కొనిన వస్తువిశేషము లద్భుతిమైనవి. ఆ [క్రిందటి ర్మాత్రియె వచ్చిన 
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రెండు వేలయశ్యములందు విశ్రాంతి తీసికొనుచుండెను సామౌనుకొట్లలో 

నున్నవి పూజ్యాదవ్యములు కొవు! విండ్లు, బాణములు, ఖడ్గ్డములు, కూల 

ములు, కుంశి ములు, గదలు, కోమరములు, శ కులు, ముసలములు, కవ 

చములు___నందున్నవి, అది గొప్ప యాయుధాగారముగనుండెను, విప్పవ 

కారులకు (ప్రధానకేం(ద్రమగు సంఘారామము ముందుగనే వళమైనందున 
వారి కొధారము లేకపోయినది, బొద్దవిగ్రహమురితో వచ్చిన (శేమణులు 

రొజనుయ్యును సంఘారామము వదలిపొమ్మని ముం దాజ్ఞాపించిరి. ఆతడు 

వినకఖోగా రాజరాజుకు చెప్పి దండింపజేయించెద మని బెదరించిరి, అత 
డదియు నిర్గ క్యముచేయగా నాతని పరిపఠివిధముల (బ్రతిమాలుకొనియు 
విశేషధనమిచ్చెదమవి (ప్రలోభ పెట్టియు నెన్నియో (ప్రయాసలు పడిరి, ఎంత 
కును నాతడు వినలేదు. విప్లవ సై నికు లంత బలవంతముగా సది తమ 

స్వాధీనముచేసికొనవలె నని మల్లప్ప రాజకుమారుని (పోదృలముతో 
(ప్రయత్నించిరి. రాజమయ్య వారి నందర దరిమివేసి ౪ స లా 

జేతారినాధుడు, వ(జకీ రి, చీనాపండితుడు ఇత్యాదులతో ' గూడ __విష్కరు 

అముగా బంధించెసు, 

అరంభళూరత్వముతో చెలరేగిన యా యలజడి త్మీవత మధ్యాహ్న 
మునకే తగ్గుచుండెను, సంఘారామముకోనికి రాజభటు లంత శీ ఘముగా 

(ప్రవేశింప 'సాహసీంతు రని పొరెన్నడూ నూహింపలేదు. పవిత్రముగా 

చూచు దేవసదనమును గౌరవింపరా యనుకొనిరి, 

ఆనాడు నృపకొమదండనాధుడు తన మందిరము వీడి బయటికి 

రాలేదు. కొని యా వృద్దదండనాథ్యాగణీయే పట్టణమునం దెల్లరు రాజభటు 
లకు శ్రీ ఘగాములగు నాశ్వికులచే నెప్పటికప్పు డొజ్జ లందింవకేయచు 

రాజభటసన్నా హమున కంతటికిని స్తూత్రధారుడై సమర్దతతో నిర్వహిం 

చెను, 

క. రెండు శుభవా ర్థలు రాజమహేంద్ర 

పరము చేరెను. ఒకటి యువరాజరాజేంద్రదేవుడు చక్రకో ట్యదుర్గమును 
పట్టుకొనినవా ర ర; రెండవది కొప్పము యుద్ధరంగములో కు౦త అచాళుక్య 

"సైన్యములు చోళ సె సై న్యములచే పరాజిత మైన వా ర్త! వంటనే వివరముగా 
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సా వార్తలు రెండును నృపకామ దండనాధుకు పట్టణమంితీట (పకటింప 

జేసెను, 

ఆవౌ ర్రలు వినినంత నే విప్తవకారులకు ధై ధైర్యము సడలిసప్రోయెను. 

ఒకసారిగా. వారి (సాణములు జారిపోయెను. నిస పృహానొంది యెవరికి 

దోచినరీతివారు పొరిపోసొగిరి. మూడు జాములగునప్పుటికి రాజము పొం(ద 

వరము శాంతించిను. 

కాని యిట్లు రాజము హేంద్రపురములో రగుల్కొనిన విప్పవజ్వాల 

యా పట్టణముతో నాగిపోలేదు. ఆ దినమున నీ tae వేంగీరాజ్య 

మం దంతట' ననేక (ప్రదేశములలో నల్హరులు రెగెను, కొన్ని యెడల 

(పజలలోననే కొక సెనికులలో నావికులల్ "గూడ (బసరించెను. కొందరు 

దండనాధులే తమ చీనలతో నెదురు తీరుగ (పయత్ని ంచిరి. కొసి వారి 

యనుచరులే ఆ దండనాధులను సమయించి దండసోథపదవి స్వీకరించి 

అప్పటికే తమ కచిదియున్న రాజము ద్రిక గల యాజ్టాప్యత్రములు ధరించి 

సైనికులను చాలవరకు అదుపులో నుంచుకొనగలిగిరి. కొని యిటి పని 

యంత టను సాధ్యపడలేదు. 

భట్టిప్రోలు, ఘంటళాల్కు _అమరాపతి, జగ్గయ్య పేట, నాగార్జున 

కొండ... ఇత్యాది కృష్ణాతీర (ప్రదేశములు బౌద్దుల ఎట్టుగొమ్మ లగా 

నుండెను. అశ్రేపూర్వము వేంగీరాజ్యమునకు కసత నుండిన కొల్లేరు 

సమీపమందలి వేంగీ పట్టణమును బౌద్దజనబహుళముగా నుండెను, ఆ సట 

ఉఅములస్ని యు విస్తపళారుల పశమయ్యెను. కృష్ణ వేణి పై న్న నౌకలలోగూడ 

కొన్నీ వారి వశపె మైనవి. 

మోటుసలిలో కలవర మదయముననే పొడచూషిను. శ _కీళ ర్మ 

కఠినళశాసనములచే అతిశ్నీఘముగా నచ్చటి యలరి యణచి నళా.అము 

నకు ఎంతమా(త్ర మపాయము (పొళక్రండ జేసెను. మోసలపురమున 

గూడ నశ్లైయయ్యెను. కృష్ణవేణిపై నుభయతీరముల సున్న తరులను 
ఎటు వె వైపున నున్న వని నటువై పు కదలకుండ నొడ్డా పించి నదీతరణము 

రాజ పేనలకు తస్పయితరులకు సంపూర్ణముగా ని షే ఏంచెను, తీరుగుబాటు 

దారు లెక్కడివా రక్కడనే కొని యొకరికో నొకరు సంబంధము కలుపు 
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కొనుట కవకాశము లేక్షసోయినది, అందుచే తాత్కాలికముగా 
పర్మిశము రెనమెడలగూడ విదోహుల ధైర్యము కీణింపజొచ్చెను, రా 
సైన్యము లః ప్పటి కస్పుడు పరిస్థి గలు తెలిసికొనుచు సులభముగా విప్పవా 

(కొంత (పడేశములు స్వా దిసపరచుకొని శాంతీ నలకొల్పుట సాధ్య 

మయ్యెను. కొని యిది పధక కొన్ని దినములు ప్హైను, 

ఒక్క రాజమహేంద్రవరమున దప్ప గోదావరీతీరమంతయు 
శాంతముగా నుండెను. గోదావరిపె నావలు యథా(ప్రకొరము [ప్రయాణము 

చేయుచునే యుండెను. రాజము హేం్యద్రవరము 'రేపులలో మాత్రము రాజ 

సైన్యములు సిలిచి విప్లవకారుల నందు జేరకుండ నరికట్టుచుండేను, 

ఇంత యలబడి జరుగుచున్న ను అనాడు రాజరాజన రేం దుడును 

వజ్జియ(పెగడయు ఎక్కడను గనుపడకుండ్రుట చితత్రముగా సుండెను. 

అమ్మంగమహాదేవియు చూడనయ్యెను గాని మహారాజు ఎక్కడను లేడు, 
మహారాజును (పెగ్గడయు నా దినమున మారు సవేషములతో పర మెల్లైడ 

సంచారము చేయుచున్నా రని పిదంతిప్పపైను. వారిని గు రించి సంహరించి 

నచో తాము సులభముగా సంతం మరీ విద్రోహు లొశపడీరి, 

ఎన్నియో మారులు “ఇడుగో రాజు: ఇడ్రుగో పజియ!” ఆని వారు 

పలువుర మనుష్యులను చంపుచుండిరి. కాని సురల మరల “ఇడుగో 
రాజు! _ఇడుగో వజ్జి ము యను కేకలు పట్టణములో నేదో యొకమూల 

వినవచ్చుచుచునే యుండెను. 

అలజది తగ్గిన కొలదియు రాజవీధుల నెల్లెడల రాజభటులు నిండీ 

పోయిరి. కఠినముగా వారు పురజనుల నెక్కడ మూగనీయక చెదరగొట్టి 

సాగిరి. కత్తులు, కర్రలు, మరియెట్టి యాయుధములుగాని ధరించిన వారీని 
పీథిలోనికీ రాకుండ బేయుచుండిరి, 

అప్పటికి వారము దినములనుండి యిద్దరు నిదూషకులు రెండు 

గుగ్రములపై నెక్కి. చేతుల కొయ్యక తులు ధరించి పురవీధుల నెల్లర 
నవ్వించుచు తిరుగుచుంటిరి ఈనాడు వారు (బాహ్మణ(శేజీలో నే 

తిరుగుచుండిరి. పట్టణములో నల్లరి శాంతించుచున్న సమయమున క 

భటు అది యుసల కీంచిరి. వెంటనే వారు విదూషకులను సమీపించి యా 
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క్ర తులు వదల మని కఠినముగా నొజ్జాపించిరి, వారు వదలలేదు. రాజభటు 

అంతట బలవంతముగా నొ ఖడ్లములు స్వాధీన పరచుకొని చూడన పికొయ్య 

కత్తులు కొవు; నిజమైన నిశిత భడ్డములు! వారంతట నా విదూషక వేష 

ధారులను క్రూరముగో బంధించి నృపకొామదండనాధు నెదుట నుంచిరి. 

గ్రాజభటు లొ విదూషకులను బంధించి నృపకొమదండ నాధా[గణి 

యెదుట నుంచగానే దండనాథుడు వారికి (ప్రత్యుత్తానము చేసి చిరునవ్వుతో 

“బుద్ధజయంతి, చం(ద్రగహణము శేపుగదా!” యని పలుకరించిను. 

వృద్దవిదూషకుడు, " "గండనాధా, మీ భటులు తొందరపడి యీ 

వ రాజ చం[ద్రగ్రహజము చేసినారు. ఏమి చేభుగలము:” అనీ బదులు 

చెప్పెను 

పడుచు విదూషకుడు చిరునవ్వుతో నున్నతాసన మలంకరించెను, 

అందరు సుఖో పవిష్టులెన పిమ్మట నృపకామదండ నాథు డొతని కానాటి 

వృ తాంత మంతయు  నివేదించెను. అదిచూచి, రాజరాజనరేంద్రుని పజియ 

(పైగ  డలనే పొరపాటున బంధించి తెచ్చితి మనీ రాజభటులు గడగడలాడి 

పోయిరి, అడి గమనించి వృద్దవిదూషక వేషధారియగు వజ్జిశు యా భటు 

లను పిలిపించి చక్కగా బహూకరించెనుం 

అనాడు నృసకాముని మం౭దిరమునుండి రొజరాజు సర్వాలంకార 

భూషితుడై పట్టగజముపై సట్టణవీధుల మహావై భవముతో నూరేగెను. 

అతని కిరుపార్ళ్వముల సృపకాముడును వజ్జియయు ను త్రమాశ్వము 

లధిరోహించి వెడలిరి. ఆ ఊరేగింపుకు రెండు “ పక్కలను హా స్టిఫకులు 

ఆశ్వికులు పదాతులు చేనకువేలు నిలిచి రశచేయుచుండిరి. చ(క్రకోట్యము 

యువరాజు జయించిన వృతా తాంత మును, కొప్పము యుద్ధమున చోళవిజయ 

మున్సు, రాజమహేం(ద్రవరమున విదోహమర్దనమును పటముల పైన 

(ప్రకటించి అనేక విధముల గానము చేయుచు నూశేగిరి. వందిమాగధులు 

కై వారములు చేయుచు ముందు సాగుచుండిరి, భేరీశంఖకాహళాదివిజయ 

వాద్యములు "ఘాషించుచుండెను. టైనీకుల వందనములును పృరసువాసిను 
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విచ్చు మంగళహారతులును పృష్పాంజలులును (గహించుచు వీరమన్మ 

థాకారముతో రాజరాజనరేంద్రుడు కన్నుల పండువుగా నూరేగెను, 

మరునా డుదయమునకశే కోటగుక్ముముముందు విశాలమగు పందిరి 
యొకటి సిద్దముచేసిరి. అందు వితానమ్ముకింద సింహాసనమున రాజరా' 
జాసీను డయ్యెను. విద్రోహుల నడచి వేయుటలో సామర్ధ్యము రాజభక్తి 

చూపినవారందరకు ముందు అమూల్యములగు బహూకృతులు నూతన 

చిరుదములు |పసాడించిరి, అట్టి గొరివము లందినవారిలో నృగగణ్యులు 

నృపకామదండనాధుడు, జననాధుడు, రాజమయ్యు, ముప్పరాజు! వౌరి కఏ 

రాజరాజే స్వహ స్తములతో సభాముఖమున బహూకరిఒచను, ధైర్యము 

చూపిన సమస్త వీరులకును రాజ సేవలో మ వదలిన వీరభటుల 
కుటులబములకును తగు రీతి బహుమానములును, బీవనముల.ను (ప్రసా 

దించెను. ది నోహుల[కూరకృత్యము లచే సష్టమునొందిన జనమునకు 

గూడ సహాయము చేసెదనని (ప్రతిజ్ఞచే సెను, 

అట్లా బహూకరణసభ యుదయమున పూర్తిచేసి మధ్యాహ్న మున 
(పధానా ధికరణము (పొరంభించెను. ఆ యధికరణమున నధికారి స్వయ 

ముగా రాజరాజనరేందుడే, ఆ నా డిచ్చు తీర్పులకు తిరుగులేదు. 

వీధమార్యుడు (పొడ్వివాకుడు; పావులూరి మల్లన గణకుడి.; గండా 
చార్యుడు తేలకుడు; దండనాధులే సూచకులు, వారందరు ఏళాంబరములు 

ధరించిరి, 

ఆ సభ యమధర్మ రాజుసథ ననుకరించుచు నుదా త్రభయంకర' 

ముగా నుండెను, గాజభటు లందరు నీలాంబరములు ధరించి యమ 

భటులవలెనే యుండ బంధితుల నొక్కరొక్కరినే (ప వెళ పెట్టుచుండిరి. 

ముందు కుమారస పకములో రాజభటులకు దొరకిన విజయా 

దిళ్యుడు, ఏమలా దిత్యుడు, , విక్రమాదిత్యుడు, విష్ణువర్హనుడు నను సలుగు 

రను రాజాముంతు రాజమయ్య దండనాథుడు “ నిలువబెట్టి, వీరు రాజ 

(దోహులలో (పధాను లనియు నింత జనకయమునకు స కారక్షలనియు 

నభియోగము చదివెను, దానికి వారు (ప్రత్యాఖ్యానము చేయలేదు.శిర శ్చేదము 
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శిక్ష వేసి పంపీపేసిరి. మల్ల ప్ప, కరొముడు, రొజ నూ రాండ్రుడు పారిపోయిరి, 

వారును, పారశీకులును, సే ంధవులును మ 

అ పిమ్మట సారంగధర మెట్ట సంఘారామమున కధ్యతుడగు 

జేతారినాధుడు నిలువబెట్టబడెను. సంఘారామ మును ఆయుధాగారముగా 

మార్చి వేసి రాజథవనముపై సవినయమునక ముందు పురికొల్సిన దీతదే 
యని జననాథదండనాధు 'డభియోగము చదివెను, 

జేశారినాధుడు నిలువున నిలుచుండి నిర్ణత్యముగా, స్ట సంఘూధ్యతుడ 

నగు సన్ను విదారణచేసీ తీర్చు చెప్పుటకు ఏ రాష ధివతికి ఆ అధికారను 

లేదు!” అనిపలికెను, 

ఇంతలో రాస రి బేకతయనాయకుడు లేచి, “మహారాజా, ఈతడు 

సర్వవిధముల పతితుడై పూజాాక్రమమను పేర ముగ్దులగు స్త్రీలను 
మోసగించి వారి కొప్త్పరములు పొడిచేసినా డనీ యొక యిభియోగమును 

గలదు. “సుజాతకి అను & త్తమురాలగు నుపొసిక సొత్యమీయ గలదు. 

మరియు నొ నారాయణభట్టు సరిచారకునితడు సంఘారామ ములో బంధించెము.” 

అని విస్న వించి నుజొతను నిలువబెన్టైను. 

"కేవలము దుఃఖమూ రియ సల (ప్రహాణముచేసి తన దుఃఖ 

కథ తెలిపెను : ణ్ 

“ఈ జీతారినాధుడు కల్యాణకటకము వచ్చినప్పుడు మహానుభాపుడు 

నచ్చినాడని పలువురు స్త్రీలనుకొనుచున్నందున నేనును దర్శనమునకు 

వెళ్ళితిని, సంసారము మోహబంధ మని నాకు é వోవంప భ రను వదలి 

యాతనివెంట రొజమ 'హేం[ద్రవరము ఉపచారములు చేయుచు వచ్చితిని. 

మార్గమధ్యమున మం(త్రోపదేశముబు చేసి నాచే గుర్వాప 

వికి వేయించిను, ౪ య స్టయిర్యము 5 

< 

3౩ చాటనని ఘోర 

తీంచెదసని కాదు 

శ్ర వేడెను, నే నది తిర గ్రారింపగా సర్యఏధముళ నన్ను భయలకర 

న. లసుఖభ ఫెంపెద వని భయే పెట్ట కొంత కొలమునకు క కృలార్డుడ మయ్యెను. 

నేను చేసిన ఘోర్మపతిజ్ఞలకు బద్దనై. అశనికీ దేహ మప్పగించితిని. నాకు 

.నీబముగా విర రీ కలిగ పూజా దులందస సహ్యము కలిగి రోగ(గ సు సులగు 

వారి కపచారములు చేయుచు వారి బాధ కొంత నివారణ చేయుటకు 
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యత్నించుచున్నాను. ఈమధ్య నాభ రపీకడు సంధారామమున కొంత ' 

కాలము బంధించినాడు.” 

ఆ కధ విని రాజరాజే తలవంచెను. జేతారినాధుడు మాత్రము 

శిరస్సు వాల్చలేదు. "ఈ సభలో నేను (పత్యు తర మీయ నక్కంరలేదుః” 

అంతట రాజమహేం్యద్రనర సభాపతి లేచెను, 

“శంకరజయంతి సందర్భమున జగద్గురుస్వాములు కృష్ణశర్మ యను 

దాహ్మణునికి తురీయా[శ్రమ్యుప దేశము చేసితి మనియు, నతడు హేయా 
చారము లవలంబించుచున్నందున నతనిని దాతుర్వర్థ శిష్యబ్బం దము 

నుండి బహిష్క రించి యాతని హృదయమధ్యమున త సముద్ర నంకీతము 

చేసితిమనియు, నతడు మారువేషముతో నిచ్చట నున్నట్లు తైలియవచ్చు 
చున్న దనియు శ్రీముఖముద్వారా తమరు విని యుంటిరి. ఈ జేతారి 
నాధుడ ఆ కృష్ణశర్మ; వక్షస్థలము పరీక్షీంపవచ్చును!” 

సభాపతి పలుకులు విని రాజభటు లాతని హృదయభాగమునుండి 

వళ్లైవాటు తొలగింప యథో క్రరీతిగా (శ్రీ విద్యాశంకరభారతీము.ద్ర తప్తమై 
యందంకిం పబకి యుండెను, ఒక్కసారి అందరు హోహాకొకము లి కావ 

ర్చిరి. రాజరాజనరేం[దుడు ఏమి చేయను నోపక (ప్రాడ్వివాకు డగు చీద 
మార్యునివంక తిలకించెను. చీదమార్యు డిట్లనెను : 

“ముహారాజ్యా ఈ కృష్ణశర్మ జేతారినాధుడు చెప్పుదానిలో కొంత 

నిజమున్నది. ఇతడు ఉత్తమభారతీయతియై పతితుడై నాడు. అందుచే 
ఆరూఢసతికుడు. ఈ రాజసభ కొని తుదకు దక్షీణదిక్పాలకుడగు నొ 

యమధర్మరాజుకాని యీతని పాపమునకు తగినంత శిక్ష విధింపలేరు. ఇత 
నికి (తిలోకాధిపతియగు సురేందుడే తగు శక విధింపగలడు. ఈ 
లోకములో వేయదగిన శిక్ష జగద్గురు స్వాములే విధించినారు, వెంటనే 
దేశమునుండి వెడలగొట్టుటకంచే ఈ రాజసభ వేయదగిన శిక్ష లేదుః” 

చీదమార్యుని 'నిష్కర్ష సభకు తృ ప్రికలిగింపలేదు. అతనిని 
ముక్కలు ముక్కలుగా కోసి "కాకులకు (గద్దలకు చేసినను పానము లేదని 

40) 
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పలువురు సభాసదులు తలంచుచుండికి కాని |పొడ్నివాకుని ధర్మని నిర్ణయ మము 

నెపరును ఖండింప సాహసింపలేదు. _. 

“మూడు దినములలో వేంగీమండలము నీవు విడిచిపోన౭ను! 

అట్లు చేయనిచో నిన్ను ఎవరేమి చేసినను వారికి రాజదండన ముండదు!" 
రాజభటులు బంధనములు విదలించిరి. అత డూర్జ్వ్యబావాు నై ఉత్త 

రాభిముఖముగా వెంటనే దియలుదేరెను 

అంతట పజకీ కీని నిలువబెట్లిరి, రాజమయ్య యాత సే విద్రోహ 

కృత్యములు చదివెసు. ఆ పిమ్మట రాస ర్హి బేశఠయనాయకు డిట్లనెనుః 
“ఈ [శమణువికి కొంచెము అలౌకిఃళ కు లున్నట్లు తోచును, 

స చికిత్స భూశవై ద్యము కొంత చేయును. ఆ మూలముగా పలువుర 

తను సుపెట్టి సిద శస్సాబత్రో జేక్చినా డీతడు!" 
ఇట్లనుచు పొన్సలూతీి మల్లన సరిచారకుని విచారించెను. 

న(జకీ రికూడ తన్ను విచారించుట కీ రాజసళకు ఆధికారము లే 
దని మాత్రము చెప్పి మౌనము వహించెను. (ప్రాడ్వివాకు నేమియు నిర్ణ 

చింపలేదు, రాజరిజి ట్లనెను : 

“ఇట్టి పాపాత్ముల కెట్టి శిత పధించినను దోషము లేదు. కాని 
పవితమగు "సన్యాసా। (శమమందు మాకున్న గౌరవముచే నా దేశము ధరిం 

చిన యీ దుస్తునిక గూడ నిష్కాపనమే శిక్ష! మూడు దినములలో 'నేంగీ 
మండలము సరిహద్దులు చొటిపోవలెను!” 

వ(జకీ రియ వేతారినాధు ననుకరించుచు ను త్రరాభిముఖుడె చేతు 
లెతుకొని వెడలిపోయెను. - క 
" బొద్ధశ్రమణుల కందర క్రడియే శిక్ష! వారందరు న్లో వెడలి 

ఫోయిరి, ; . 

ఆ పమ్మట చీనాయా(్రికుని నిలువబెట్టిగి, ముప్పరాజు అతనిపై 
నభియోగము చడివెను: 

“ఇతడే వైశ్య(గేశిపై విదోహుల తండమును ప్పరికొల్పుచు 

గృహదాహము చేయించెను. ఇతడు విద్రోహుల కెల్ల మూలకారకుడు, 

ఇతడు చీనావాడు కొడు. చక్రకోట్యమండలమునుండి వచ్చిన చారుడు. 
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రాజ[దోహమునకు ధనము వస్తువులు అనేకము తెచ్చిన దితడె. ఇతడు 
శమణుడుకూడ కొడు, మం[త్రములు తంత్రములు నేమియు. నెరుగడు, 
మూడువంద 3 యేండ్లు కొదు; ముస్పదేళ్ళుకూ డ లేవు!” 

నాత్ర లకు విధించు దండమున కరు డ నగుదును గాజా!" ఆనెను 

వాడు, ' 

చీదమార్యుడు: ఇతడు దూత కొడు, చారుడు!చారుడై సరదేశమున 
పట్టుబగినవానికీ మరణదండనము విహితము!" అనెను, 

రాజరాజు ఆజ్ఞాపించెను క 

అధర పంజర! ఇతని శిరస్సు సంఘారామము ద్వారమునొద్ద 

నున్న తస్థలమున (వ్రేలగట్టవలె వన్స్ ' 

మ్యట సోగరాజుల ముగురను రాజభటులు తీసికొని వచ్చిరి. 

“ఏత తె వక చారులు, పీరు వేంగీ వజలయందె కొక రొబభ 

టులలో 7 గూడ (ద్రోహము పురికొల్సిరి. రాజమందిరము పై నల్లరిలోన్వయ 
ముగా పాల్గొని న్ 

“ఎవ రే కథ చెప్పు మనిన నా కథ చెప్పువారము; మాకు శీక్ష 
విధించు పేమి, మహారాజా?”అని నాగరాజు అడిగిరి. 

రాఫ ర్తి బేతయనాయకుడు (ప్రమాణము చేసివారి దుళ్చర్యలన్ని యు 
వివరించెను, నాగ కథ చెప్పుటలో నన్యాపదేశముగా రాజరాజనరేం(దు 
లకు విద్రోహము బోధించిరనియ జెప్పెను. వారు ముగ్గురకు మరణశిక్ష 
విధించి వారి శిరస్సులు కూడ సంఘారాముము ముందు నాగ గాథ చెప్పిన 

చోట నెత్తున (వ్రేలాడగట్టి నాజ్ఞాపించెను. 

అది యుద్ధభూమిలో జరుగు విచారణ, అక్కడ సామాన్యాధికరణ 

ములందువలె నెమ్మదిగా విచారించు నవకాశము లేదు, దోషులు చేసిన 

ధుర్మార్గములు బహిరంగముగా జరిగెను, వాని బుజువుక్ష దీర్గ సాక్ష్యము 

లవసరము లేదు. శిక్ష వెంటనే కఠినముగా విధింపనిచో రాజధర్మము రాజ 
దండము హాస్యాస్పదమగును! ఆ దినమున మరి యెందరనో రాజభటులు 

రాజరాజుముందు నిలువ బెట్టిరి, 
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అనాడు విధించిన సామాన్యశిక్ష ' శిరశ్చేదము ఆ శిరశ్ళేదముకు 
సారంగధరుని మెట్టి సంఘారామముముందే జరుపుట కాజ్ఞ యయ్యెను. 

ఆ యాజ్ఞలున్ల వెంటనే నిర్యహింసబడిను. గం నాగ గాథ 

లతో మారుమోగిన యా మైదాన మానాడు రాజద్రోహుల శిరస్సులు 

తెగుచున్న శబ్ధములతో పతిధ్వనించెను. 

శిక్షలు పూ ర్రియైెనపిమ్మట రాజరాజు శాసనమును రాజదూత ఇట్లు 

(ప్రకటించెను : : 

“సాఠంగధరుని మెట్ట సంఘారామమును స్థిరచరా స్తులతో కూడ 

(ససుతము రాజోద్యోగులే స్వా దీనము చే సి9 కొందురు. ఇక నదు సంవ 

తృరములవరకు దాని ఆదాయ మంతయు దాకొరామ భఖీమేశ్వరాలయమున 

ఉత్సవాదులకు వినియోగింతురు. ఆపిమ్మట తగిన బె బౌద్దభికువులు అభించు 

నెడల నౌ యాః సి యంతయును సంఘూరామమును బొద్దసంఘము వశము 

చేయుదుము. అంతవరకు సందు (ప్రతిష్టించిన విగహములకు నిత్యనై 

'వేద్యదీపారాధనలు రాజోద్యోగులే ఒకి (శమణుని బెట్ట చేయించెదరు. 

బుద్ధభ కుల కెట్టి బాధయు లేకుండ నచ్చటి రాజమయ్య ద౦డనాధుని నధి 

కారీగా "నియమించుచున్నా ము! 

“రాజద్రోహులుగా శిక్షింపబడినవారి సర్వస్వమును మా ఉద్యో 

గులు స్వాధీన ముచేసికొని యది యంతయు విద్రోహులవలన ధన(పొణ 

ములు కోల్పోయిన నిర్దోషులకు నష్టపరిహార ముగా నిప్పించెదము. దానికి 

తోడు మా కోశమునుండి కూడ బహుధనము వెచ్చించుటకు మా కనకా 
ధ్యత్రుల కాజ్జాపించుచున్నా ము, 

“ఇక నిన్నటి దినమున. తాత్కాలిక వేశముతో గంతులు వేయుచు 

స్వయముగా దుష్కార్యములు చేయనివారు పలువు రున్నారు. అట్టివారిని 
సర్వలోకా(శ్రయ ఏిష్ణువర్గన రాజరాజ మహారాజులు కొద్ది తప్పుచేసిన 

ప్రతులను అపార కృపాతిశయముచే మన్నించు తండ్రివి లెనే క్షమించి, 

యికముందు అట్టివారిని తమ తమ చేహములును మనన్సులును స్వాధీన 

ములో నుంచుకోవలసినదిగా నొజ్జాపించుచున్నా రు, 
శ్ సువరద్వీపయో(త్ర సహనము! మోటుపలిలో రాజనావలు 
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సిద్దమగు చున్నవి, బాట లీ మిదోహులవలననుండి నిష్కంటకములై న 

వనీ వా ర్తలు స్టరముగా వచ్చినవెంటనే వారిని సంపివేయుదుము, అంత 

వరకు ఆధారము లేనివారందరు మాచే కోటిలింగాల క్షేత్రమున (పతిష్టా 
పిత మైన ధర్మశాలలో భోజనము సుఖముగా జేయవచ్చును!” 

ఆ (పకటనము విన్న జనసమూహమున రాజభ కితో గూడిన 
యానందబాష్పములు వెల్లి పిరి సెను, 

రాజరాజు వ్యగుడె యెవరి రాకకొరకో నిరీక్షించుచుండెను. ఆ 

పిమ్మట స్వల్పకాలముననే రానున్న సోమ(గహణసమయమున స్నానదా 
నాదికము చేయవలెను! 

ఇంతలో గురునాథ। శ్రేష్టి లేచి రాజానుజ్జ నొంది రాజరాజు పొద 
పీఠిక యొద్దప వచ్చి వందసమీ చేసి కుమారస ప్తకము తనయొద్ద కుదువ 
యుంచిన "వ(జకం రీక పాద పీఠిక పై నుపహారముగా నుంచి యిట్లు 

చెప్పెను. 

“కుమారస పకము నన్ను బుణ మిమ్మని యడు గగా రాజబంధు 

పులను గొరవముతో విశేషముగా బుణ మిచ్చియుంటిని. కాని నిన్నటి 
దినమున జరిగిన విధోహ కొండచే నా ధనములో కొంత యీ జననాళ 
నమున కుపయోగపడియుండవచ్చునని సందేహము కలుగుచున్నది. 
అజ్ఞానముచే నీ (ప్రమాదము చేసితిని, ఐనను దాని నిర్వృతికొరకు వారు 
నా కడ నాబుణమునశ్రై కుదువ పెట్టిన యమూల్యమగు నీ వృజాలకం రిక 
విష్ణువర్థన మహారాజులకు ఉసహారముగా నర్చించుకొన సనుజ్ఞ వేడు 

చున్నాను.” 

శాంతముగా రాజరా జిట్లు సెలవిచ్చెను : 

“శేష! అ కంఠికమాత్రమే కాదు, నీకు మెము మున్ను (ప్రసా 
దించిన ఛత్రచామరములును సమస్త విరుదలాంఛసములుగూడ తిరిగి 

(గహింసదలచినాము, si 

గురునాథ శ్రేష్టి దండ ప్రణామము చేసి నిలువబడి తన కున్న గౌరవ 
చిహ్నములన్నియు నొక్క టొక్కపే రాజరాజు పాదపీఠమున సమరం 

చెను. 
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అంతట రాజరాజు గురునాథ్య శేషి (పతిస్పర్థయు ధాన్య(శేణ్ 

పతియు నగు సేరివి సెట్టని రమ్మని సంజ్ఞచేస్కి యా గొరవము లన్నియు 

నాతనికి (పనాదించి యలంకరింపజే సెను. ఒక్కసారిగా నా వై శాఖపూర్జి 

మాబుధవారమున గురుసాథుని (శేష్టి లక్ష్మీ యాతని త్యజించి సిరివి సెటిని 
వరించెను. | 

వజకంఠికను తాజాజ్జ ద కసకాధ్యటుడును వజపరీళ్స్కులును తీసి 
పరీక్షీంచిరి. వారు అందరు నాలోచించి, “ఇది వే. గీ చాళుక్షపభువులకు 

అను అకు న జ బలి క రా ఆ చు 1 కుల[క్రమాగతముగా న నల టినుండి వచ్చిన యమూల్యకం రీక, 

దీనిని నూట యేబది సంఏత్సరముల [క్రిందట కుంత లచాళుక్యులు హరిం 

చిరి. ఇది చక్రవర్తి ధరింపదగినది:” అని యేకగీవముగా సివేదించిం. 
ఇంశలో గోదావరీనదిమీదీనుండి జయభేరి వినిపించెను. రొజరాజుకు 

మంగళములు పాడుచు తూర్యరవములు (మోసెను. ఆ (సదేశమునకు 
సమీపమున నున్న రేవున సర్వాలంకారిళోభితమగు నొక సావ యాగెను. 
అందుండి యువరాజ ర-జేంద్రదేవురు జయలక్ష్మి మూ రీభవించి న టవ 
తరించెను. అతనిముందు పురోహితుడు నడచుచుండను, దకిణపార్న్య 
మున నారాయణభబ్దు జనందము విరిసిన ముఖముతో వచ్చుచుండెను. 

యువరాజు రాక సిపెదింపగనే రాజరాజు పూరకుంభవా సుల 
నాతని కెదురంపి వెంటినే తన సన్నిధికి రమ్మని యాజ్లాపించిను. య 
రాజరాజేంద్రదేపుడు ఆ సభకు వచ్చ పితృ దేషుల పాదముల + భివందనము 
చేసి వప సులీ వక్రము నర్చించెను. రాజరాజసరేం[దుడు కుమా 
రుని నాశీర్యదించి తన దక్షీణ పార్భ్యమునకో పిలిచి (పేమతో నాతని శరీ 
రము స్పృశించెను. 

“ఈ వ,జకంఠిక చృక్రవ ర్హియోగ్య మైన దని వ(జవిదులు పలుకు 
చున్నారు. ఇంత 4 ఘముగా చ|క్రకో ట్యము జయించిన నీవు చవ రిని 
కాగలవు;” అని రాజరా జాశీర్వదించుచు నా వ(జకంరిక యాతని కంఠ 
మున నలంకరించెను, (బాహ్మణదృిందము తథా సువచనములు పలిశెన్సు, 

నారాయణభట్టారక మీ రీ రాతికి మా యశిథులు. మీ కొర 
కెంత సేపటి నుండియో నిరీకీంచుచుంటిమి ఈ చంద గహుణసమయ 
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మున మిమ్ము గోదావరీ మండలమున బంధించు దానము చేయదలచి 
నొము, మీ రదీ స్వీక రిం సవల సిన దసీ మో అభ్యర్ద నము: అనను రాజ 

రాజు! 

నారాయణళట్టు సమ్మతించెను. కొని యని ముఖమున విషాదరేఖ 
యించుక యా వేళించినట్లు తోచెను, 

“సీ ధర్మపత్నియు కమా ర్రెయు క్షేమముగా నున్నారని నిశ్చయ 
ర వచ్చినది, ఈ యలజడులు లేకున్న నిచ్చటి కీపరకి వచ్చి 

యుందురు!” అనెను వజ్జియ 

నారాయణభట్టు ముఖము నిండుగా వికసించెను. 

ఆ రాతి నాలుగుగడియలు (ప్రొదు సోవునప్పుడు కేత్యుగస స 

సోమోవరాగము క్రాననయ్యును. రాజరాజు కోటల లంగాల క్షేత్రమున అఖండ 

గోదాపిరీనదీస్నాన నూ సర్వ వేళ నాచిరింని హరిత ంగో,తుడును ఆప సంబ 

స్యూతుడును నగునన్ని నారాయణునకు రెండేలుల నడిమి విషయమున 
సందమ ప్లా శేగామమన వ న సై సక్యకరపరిహార ముగా ధారా 

పూర్వకముగా దొనము చే 

సాడు దినములలో వేంగీరాజ్యమున శెలరేగిన వి దోహాజ్యాల 

చల్లా రెను, మార్గములు నిష్కంటకము లయ్యిను. అల్లరులు చెలరేగుటకు 

కొరణములై న బొద్ధసంఘారామము లన్నియు రాజభటులు స్వాధీనము చేసి 

కొనిరి, కొని కొన్ని సంఘారామములలో నల్లరు లేమియు జరుగలేదు. 
అట్టవాని లోని (శమణులను రాజాధీనమైన సంఘారామములలో , పూ జాదు 

లకు నియోగించిరి. దోషము చేసినవారిని కఠినముగా దండించిరి, వ్యాధులు 

(పొకకుండ శవములు తొలగించి యథావిధముగా దహనఖననాదులు 

చేయించిరి. అయినను కొన్నియెడల మహామాఠి పొడచూపిన దను వార్త 
తస్ప మరియెట్టి ప్రమాదమును లేదు. నిర్వాసశిక్ష పొందిన శ్రమణులు 
వేంగీభూమి వదలిరి, పొరశీకులగు నూనె వెహాతలును సెంధవులగు నక్వ 
వ రకులును కనపడకుండ పొరిపోయిరి. 
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వె శాఖ బహుళ పంచమినాడు రాజరాజనరేంద్రుడు మహావిజయ 
సభ చేసెను, ఆ సభకు మంత్రి పురోహిత సేనాపతి యువరాజ దౌవారిక 
(పధానులు వచ్చిరి. రెండేరులనడిమి విషయనావాసులును అచ్చటి రాష్ట్ర 

కూ ట[(పముఖులును (పత్యేకాహ్వానములు పొంది వచ్చిరి. శ కిపర్మయు 

విజయాదిత్యుడును వచ్చిరి, సోమయాజులు వేదవిదులు సథ నలంకరించిరిం 

సభలో నుండు పండితులే కాక ఘార్లరాగ్రణియు చేదికవియగు కృష్ణ 
మిశుడును, భో జాస్ట్రానక పులగు శ్షేమేందుడు చి త్రపయను నాంధులును, 

కాళ్మీరస ండితుడగు " బిల్హాణభట్టును, ఆధర్వణాచార్యులును, వేములవాడ 

భీమకవియు___ మరియే నెందరో క్రవులు పండితులు రనజ్ఞాలు నుండిరి, 

రాజరాజన రేందుడు సభక్ర వచ్చుచుండగనే మాగధుడు వందితో 

కలిసి కైవారము చేయుచు వంశానుకీ రనము యథాచారముగా పూర్తి 
చేసెను, రాజరాజు సింహాననాసీను డై నంత నన్నయభట్లారక రచిత నూత్న 
శ్లోకములతో . వంది రాజరాజ[ప్రశ క్తి గానము చేసెను, 

“తస్మా ద్విమ లాదిత్యా (ద్రవికుల లత్మ్యాళ్చ కందనా దేవ్యాః 

నిజగుణ శీకృతా ఖిలరాజన్యో రాజరాజవిభు రజని.” 

3 ఫ్య స 

“సంరక్షతి డీతితలం క్షపితారివగ్గె మాగిన యేన నయళాలిని 
మానవేన 

(ప్రేతాః (పజా నిజపవి|త్ర చరిత్రతోయైః (పక్ష్షెళయంతి రలికొల కలత 

శపంకమ్, 

యస్య స్పారభుజాక్ళసాణదశి తారీభేం్యదక్షంభస్థల 

ప్రోన్ము కా కోపు ఎలప్మ త్రి తమౌొ కికచయః సం(గ్రామరంగాంతరే, 

ధతే పరరస[క్రియాభినయ నప్రసావనాలక్షితాం 

వీర శ్రీ రచితాంజలిప్రవిసరత్సు ష్పోషహారశియమ్. ” 

“స సర్వలోకాశ్రయ (శీ విష్ణువర్ధన మహారాజాధిరాజో రాజపర 
మేశ్యరః పరమ ' 'భట్టారకః పరమమా? 'హేళ్వరః పరమబహ్మణ్యః శ్రీ 

రాజరాజదేవో జయతు జయతు!” 
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ము౭దు వెంటనే రెండేజుల నడిమివిషయ నివాసులను రాష్ట్రకూట 

(ప్రముఖులను కుటుంబవీనులను రాజదూత పిలువగా వారందరు " సభలో 

లేచిరి. అంతట రాజదూత ఇట్లు చదివెను: 

“శ్రీ రాజరాజదేవో రెండేజటుల నడిమీ విషయనిదాసినో రాష్ట్ర) 

కాట (ప్రముఖాన్ కుటుంవినః సమాహొధ్పు మంతీ పురోహిత సేనాపతి 

యువరాజ దొవారిక [పధాన సమక్ష మిశ్ల మాజ్జాసయతి రక 

“హారీతగో శ్రే హరిమూర్తి రావ స్తంబద్విజశేస్టవిభు ర్వినీత 8, 
సదా పురోడాశపవి(త్ర వక్షో) విద్వా నభూ త్కంచెన సోమయాజీ. 
త్స (శీమౌన్ హిమశరకర్యపస్ఫురత్కీ. ర్తిరాశే 

రాసీ త్పూనుః సకలవిదుషా మంచితః కంచెనార్యః, 
యం మన్యంతే యమ మరిగణాః కామధేనుం కవీం[ద్రాః 

క్రీడారామం పరమసుహృదో జీవితం బంధువర్షః 

తస్యా త్మజో మహాత్మా సమజని శౌచాంజనేయ ఇతి విదితః 
(పజ్జాజిక వాచస్పతి రక లంకొళంక నా మాత్యః 

తం 

త కచ సుధర్మపత్నాా గుణశా లిన్యాచ్చ నొమెకొందాయాః 

అభవ దనుష్టితజగదుపక ణో నారాయణ స్తనయః, 

యః సంస్కృత కర్ణాట (పొళ్ళత పైళాచి కొం[ధ్రభామాసు 

కవిరాజశేఖర ఇతి |ప్రథితః సుకపిత్వవిభ వేన, 
కవీ న్మసీషాలవదుర్విదగ్దాన్ మనోహరాభి ర్నిజసూ క్రీభి ర్యః 
కుర్వు న్నగర్వా నృటుభి ర్భీభ ర్తి కవీభవ[జాంకుళనామ సార్హమ్. 

తస్మై సకలజగదభినుతగుణళాలినే సరస్వతీకర్ణావతంసాయ 
అహ్టాదశాపఛారణ చక్రవ ర్తినే నన్నినారాయణాయ” 

నృపకామదండనాధుడు అది విని, “నారాయణా, ఈ నన్ని 

బిరుదు నీ పేరులోనే ఉన్నదా? మా రాజమహేంద్రపారులు ఇచ్చిన 

విరుదా?” యని యడిగెను. రాజరాజన రేం్యదుడును సభయు నవ్విరి, 

“కొత్త విరుదు కాదుఃో 

మరల శాసనము రాజదూత (ప్రారంభించెను, 

iD 
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“నన్ని నారాయణాయ భవద్విషయే  నందమపూండి నామ 
(గా మో[గహాోరీ కృత్య సోను గ్రాహణనిమి శే ధారాపూర్వక మస్మాఖి 

స్పర్వకరపరిహారేణ ద త్తమితి విదిత మస్తు వః. అస్య సీమానః : 

“పూర్వతః ఇయ్యారియం బిల్లైమ పెద్దపూండియుం బి బొలగధుసున 

పలమున కొండియగుంట నడుమ సీమా, 

ప్తిరస్య కటకాదిరాజు?. కొవ్యానాం కరా నన్ని యభట్టః. 

బేఖకో స్ట ద్వా(తింశ శ్ర త్రమే విజయరాజ్యవర్తే వర్థమాన కృత 

మీదం శాసనమ్”. 

ఈ శాసనము ఐదు రాగిరేకులపై లిఖితమై కడియముతో (గుచ్చ 
బిడి వరాహముదిక వేసియున్న ది, రాజరాజు దానిని యువరాజరాజేంద 
దేవుని నన్ని నారాయణభట్టుచేతి కీిమ్మన నతడు (ప్రణామపూర్వక ముగా 
నాతని కిచ్చెను, నారాయణభట్టు దానిని స్వీకరించి కన్నుల కద్దుకొని 

చ్మకన ర్రివి కమ్మని యువరాజు నాశీర్వదించెను. 

ఆ పిమ్మట కృష్ణమి పడు (ప్రవోధ చందోదయమునుంకి మూడవ 

యంకములోని బౌద్ధజై నకాపాలిక విజయము చదివి ఎదవ యంకమునుండి 

(శ ద్దావాక్యములు వ 

“స్రాగ్షత్రా స్తావతీ సింధు గాంధార మగధాంగపార శీకవం గకళింగా 

ద్ మేచ్చ (ప్రాయాన్ జనపదాన్ (పవిష్టాః, ౩ పాషండ దిగంబర కొపొలికా 

దయ స్తు పామర బహులేషు పొంచాలమాళవా భీరావర్హసాగరానూ పే టు 

నిగూఢం సంచరంతి. న్యాయాద్యనుగతయా చ మీమాంసయా గాఢ పహా 

రజర్త రీకృణాః దౌ స్రికతర్మా-కి శేషాషేవాగమానాం అనుపదం (పయాతాః” 

అని చదివి చాలిం ను. పండితులతో నిండియున్న యా సభ యెంతయు 
నాసందించెను, 

నావధ్యక్షపదవి సమర్దతతో నిర్వహించిన శ క్రివర్మకు ఆ పదవి 
రాజరాజు స్థరపరచుచు నాతసి ఖాఘించి బహూకరించి విజయాదిత్యుని 

క్షేమము తెలిసి కొనెను, 
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కౌశ్మీరమునుండి వచ్చిన వీల్ల ణకవి యంతట లేచెను. అతడు 
యువకుడు అతని శిరోజములు ట్రా హ్మణ పద్దతిగా లేక యొక్కించుక 

క్ష్యతియవిధము ననుకరించుచు కత్రిరించి పాయలు తీయబకి ఉయున్న వి, 

ఆత డు తరీయమును వల్లైవాటుగా వేసికొని మధురమగు కంఠముతో 
తన శరీరనొందర్భ్యమాను చూచుకొనుచు పరవశుడై ముగ్గకంఠముతో 
కొన్ని శ శొక్రములు చదివెను. ఆ సభలోని పండితుల కవిరుచింపన 

ట్రతనికి 'విదిత మయినది. 

భోజరా జాస్టానకవులు క్షేమేందుడును చి తపయు స్వబంధు 

దర్శనమునకై స్వదేశము వచ్చియుండిరి. వారు తమ ) కావ్యములనుండియు 
భోజరాజు చంపూ రామాయణమునుండియు భాగములు వినిపించిరి. 

పు*ర్యము రెండేరుల నడిమి విషయమునందలి సోమయాజులు 

రాజమహేంద్ర వరిమున చ్రైశాఖశుద్దములో యజ్ఞము చేయుటక్ష వజ్జియ 

(పెగ్గడ్ యనుమతి నిరాకరించెను హరిని వజ్జియ సభాముఖమున క్షమా 

పణ కోరుకొని వారి యిచ్చ వచ్చిన యెడ యజ్జదీక్షలో sabe 1 నని 
రాజాజ్జియైనదని తెలిపి, తాను భూరిదకీణ యిచ్చెదనని వాగ్దానముచే సె 
ఆ సోమయాజియు సంతోషించి “వైశాఖకుద్దమున ఈబౌద్రమహాయ్య _ 
మా యజ్ఞమెట్లు సాగియుండెడిదో 'కదాః” యనుచు నాశీర్వదించెను. 

ఖా. నన్నయభట్టు వ్యాసభట్టారక కృత మ హో భారత మును9డి 

చార్వాక న్నిగహఘట్టము సభలో వినిపించెను. అంతటితో సభ చాలింప 
నుండిరి. అప్పుడు వజ్జియ్యపెగ్గడ లేచి సభ కిట్లు నివేదింవెను, 

“ఈ విజయసభా సందర్భమున వ్యాసకృతమగు ఈ జయకృతి 
b= నాకొక స్ఫురణ కలిగించినది. 

“చంద్రవంశజులగు రాజుల పవిత్రచరిత్రకీ రనతో నిండియున్న 
దీ మహాభారతము. అంతే కాదు. ఇందులో వేదశా స్ర్రముల సారము 
సమ సజనులు తెలిసికొనునట్లు వేదవ్యాసుడు |క్రోడీక్రరించినా డని పెద్దలు 
చెప్పుదురు. నేడు సామాన్య జనులకు సంస్కృతము తెలియకున్నది. 

మహాభారతార్ధము తెలిసినచో ఈ బౌద్దాది వ్యామోహములో పడి ఇట్లు 
సాహసకార్యములు చేయగడంగరుగదా యని నా (పెగ్గడ బుద్ధికి స్ఫురించు 
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చున్నది, మహాభారత బద్దనిరూపితార్థ మేర్చోడునట్లు ఇందరు మహాకవు 
లున్న యీ సభలో తెలుగులో చెప్పగల సమర్ధులుండరా!” 

వజియమాటలకు రాజరాజు స్పష్టముగా సంతోషము కనబరచెను, 
కొని యంతవరకు శాంతగంధీరిముగా నన్న యా స్యాముఖ మంతయు 
చిత్రముగా మారిపోయెను. నిశ్చలమగు నీరవు గల కాసారమధ్యమున 

నొకరు చేసినట్లు వజ్జియవాక్యములు సభలో కలవరము కలగిం 

చెను, 

సంస్కృత విద్వాంసుల కీ సూచన రుచింపలేదు. వారి యభ్మిప్రాయ 
మును పంపన భట్టోపాధ్యాయు లిట్లు అనువాదము చేసెను: 

“సాక్షొత్తుగా వేదసమ్మితమగు ్రీ మహాభారతమును తెలుగులో 

(వాయుటకంటె పాపకార్య ముండునా?” 

ఆ సంస్కృత పండితవాక్కులు విని నారామణభట్టు లేచి వినయ 
ముతో, “న్యాసమహాభారతము పురాణ్యపవచనము  చేయుచున్నారుగదా! 
అది యే భాషలో చేయుచున్నారు? అప్పు డీ పాపశంక కలుగుచున్న దా?” 
అని యడిగెను. 

అంతట సంపనార్యుని వాదము మరియొక విధముగా చీదమార్యు 
డందు కొనెను 

“ వేదవ్యాసకృత మహాభారతమును అంత యుదాత్తముగా, అంత 
మనోహరముగా తెలుగుభాషలో కొవ్యముగా జెప్పుట సాధ్యమా? అటిది 

నేను చేయగల నని చెప్పగలవా రీ సభలో నెవ్వరై న నున్నారాః అది 
దేవవాక్కు! అందులో క్నష్ణదె పపాయగుని సవిత్రవాక్కు; తెలుగులో 

దానిని పరినర్తన చేయగల నను సాహసుడుండునా?” 

నిజముగా నా సభలో ఈ |పళ్నలకు సమాధాన మీయగలవారు 

లేకపోయిరి. నన్నయభట్టారకుడు తనకు కొంతకాలమునుండి మహాభ్రార 

తము నాంధ కావ్యముగా (వాయవలె నని సంకల్పము కలుగుచున్నను 
అట్టి సందేహముమువలననే ఆ వనీ కుషక్రమింప సాహసింపలేదని 
సృష్టపరచెను. 
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విద్వాంసు అందరు నన్నయవచనములు శ్లాఘీంచిరి. నొరాయణ 

భట్టు అందరతో కలసి నన్నయ బౌచిక్యమును పొగడెను, అంత మరల 
నిట్లు (ప్రారంభించెను : 

“భారత కధతో ఉపొఖ్యానములు కవిగులగురు వగు కాళిదాసు 

రెండు నాటకములుగా (పయోగింగెను, మీమాంసకా(గ్రేసరు డగు భవభూతి 
భట్టు శీ) ప రెండు నాటకములుగా నిర్మించినాడు. ఈ 

కృష్ణమ్మిశపండితుడు కేవలము ఉపనిషన్మహావాక్యసారమే నాటకముగా 
చితించినాడు, ఇవి పండితులకు కవులకు సమ్మత మె కదా!” 

కాకేమి ! మహాకవి కొళిదాసు కేవలము బుషి! అతని అభిజ్ఞానశా 

కుంతలము, రఘువంశము ఆతని [ప్రామాణికత నుద్దాటించును. భవభూతీ 

గూడ బుషికల్పుడు! (శ్రీమద్రామాయణకత పండిత పామరులకు కన్ను 

లకు ్ ల్లీనట్ల టు మహావీర చరితములో ఆ త్తరరామచరితముతో చి(త్రించి 
నాడు! సభలో రెండు భావములులేవు, నారాయణభట్టుకూడ వారితో పొటు 

శ్లాఘంచి యిట్లనెను: 

“వ్యాసవాల్మీకులు (వాసిన  పవిత్రకథలు (ప్రొకృతమిశమైన 
సంస్కృత నాటకములలో స్వతంత్రించి కొన్ని మార్చులతో చతించు 

టకు ఈ పరిషత్తుకు ఎట్టి యభ్యంతరమును లేదు. మరి దేశభాషలో 
వ్యాసభట్టారకుల మూల్మగ్రంథబద్ద నిరూపితార్హము ఎర్పడునట్లు, పురాణ 

(సవదనము కంటె హృదయంగనుముగు కౌవ్యరూపముగా రచించుటకు 

పండితుల కభ్యంతర ముండునా?” ' 

ఆ మాటలతో సభ నిర్వాక్కు అయ్యెను, వజ్జీయ్యపెగ్గడ పరమా 
నంద మంది, “మహారాజా, పండిత పరిషత్తులలో మర త్రిత్వము వహిం 
చుట కొక్క నారాయణభట్టుకే అధికొరము కలదు!” అనెను. 

నన్నయభట్టారకుని కన్ను లార్ట్రము లయ్యెను 

ఆపె విద్వత్సికొండుల బాధ కగ్గిపోయెను, కాని భోజరాజాస్త్టాన 
మునుండి వచ్చిన చి త్రపకవి కొక పందేజము కలిగెను, 

ప్రాకృత భాషకు కొంత లక్షణమున్నది, అప్లై తెలుగుకుకూడ 

నున్నచో తెలుగులో మహాభారతము (వ్రాయుట కభ్యంతర ముండదు.” 
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చి త్త్ప మాటలే పై వృదుడగు భీమనభట్లు ఆందుకొ నెను, 

“మన నన్నయ భజ్రారకుడు (వ క్రియాకొముదియను నామాంతర 
ముకల “అం ధ్రశబ్దచింతామి జి'తో తెలుగు వ్యాకరించి, *లక్షణసారము?” 

అను చందో (గంథముకూడ చేసి కబ్దశాసను డై నాడు. తెలుగుభాష 

కిప్పుడు (పాకృత భాషలకున్న గౌరవము ఇశేక్రప్రోలేదు.” 

ఆంతట మహాభ్రారతాం ద్రికరణ మునకు పండిత (ప్రతిఘటన సమసి 

పోయినది. కొని వ్యాసభట్టారకులు వేద వేదాంగముల సారము మహాభార 

తములో నిక్షేపిం'నారే! దానికి భంగము రాకుండ తెలుగులో (వాయగల 

సమర్థుడు దొరకవలె గదాొ!ః....అని పెద్దలు పల్కిరి, 

నారాయణభట్టు పరిషతుకు ఇట్లు మనవిచే సెను 

“మా పూర్వులు ఈ వేంగీమండలములో యజ్ఞయాగాదులు చేసిన 

వారు. మౌ (పపితామహుబు కంచెనసో ఘయాజులు కోనసీవువారే. ఓకా 

నొకప్పు డిక్క_డ క్ష్షొమము రాగా, దూరపుకొండలు నునుపు అని, వారు 

కుంతల దేశము వెళ్ళినారు. మా తాతగారు కేవలము కంచెనార్యులే ఐరి. 

మాతండ్రి గారు శంకనామాత్యులై రి, నేను అమాత్యవృ త్రిలో నున్నను 
మా (ప్రపితామహులవఐలె మరల కొనసీమ చేరి సోమయాజి పదభ్రాజనుడను 
కావలెనని యున్నాను. 

“కుంతల దేశములో పంపాకయను జై నవీరుడు విక్రమార్దున విజయ 
మను పేర మహాభారతకథ _విరుగగొట్టి వికలముచేసి కర్తాటక భాషలో 

కొవ్యముగా (వాసినాడు, అది చదివిన కర్గాటకులకు “పవిత్రమగు 

వ్యాసమతము రుచించుట లేదు. అందుచే అధికారియెనవాడు వ్యాసమ హో 

భారతము తెలుగుచేసిననే కాని, నాగక్సలు డొకడు నాగభారతము (వాసి 
తెలుగుదేశములో నధర్మ ప్రచారము చేయగలడు. పవిత్రమైన యీ వేంగీ 

మండలములో నట్టి యధికారి లేకుండునా యను నాశకూడ నన్ను కుంతల 

'దేశము విడిచి స్వస్టానము చేరుటకు (పేరేపించినది. స 

సభవారు నారాయణభట్లు నాశతో నేకీభవించిరి, అంతట రాజరాజ 

సరేం(ద్రులు సెలవీయదలచినార్ని రాజదూత (ప్రకటించెను. సభ నిశ్శబ్ద 

మయ్యెను, మహారా జిట్లు సెలవిచ్చెను : 
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“నూకు మహాభారత కథ ఎన్ని పర్యాయములు విన్నను మరల 

వినవలెనను నభిలాష తరుగకున్నది. వ్యాసమహర్షి వగనములకు వ్యాఘా 

తము లేకుండ తెలుగులో వ్యాసముని ప్రణీశపరమోర్గము తెల్లము చేయ 
గలవాడు కావలెను. ఆందుకు అధికొరి లక్షణములు ఈ సభవారు నిరం 

యించిన నట్ట మహామహాూని నన్వేషింతుము! " 

కుందు వేదవిదులు, “స్వాధ్యాయవే క్ర త కొనివాడిందుకు తగిడని 

నిర్దేశించి 

స సోమ పీథులు, “నిత్య నై మీ డీక కర్మా నుష్టాతయు అవిరళ 

జపహోమ తత్సరుడునుగా గూడ నత డుండవలె”నని నిశ్చయించిరి. 
పౌరాణీకులు, “దిహ్మాండాది నానా సృరాణ విజ్ఞాన నిరితు 

కొనిది కేవల మహాభారత పఠనముచేత భారత సంహితా హృదయ యము 

జోధపరచుకొనలే”డని నివేడించిరి. 
పై యాకరణులు, 'పాశీనీయము సభాస్యముగా కరతలామలకము 

చేసికొననిది దీని కనర్లు డనిరి. 
సంస్కృత కవులు, “కేవలము తెలుగులోనే కాక సంస్కృతాం(ధ 

ములు రెండిటిలో కావ్యరచనాభిళోభికుడు కావలెనని నిర్ధారణ చేసిరి. 

“సద్వినుతావదాత చరితుడు కావలే నని సీతివిదులు నక్కాణీం 
చరి, 

“సత్రతిభాభియోగ్యు శు కావలెనని మీమా౭సకులు నిర్ణయిం రి, 

అంతట నృపకొమదండనాథుడు చిరునవ్వు నవ్వి యిట్లనెను i 

“మహారాజా, ఇందరు విద్వాంసులు, అసాధ్యమైన లక్షణములు 

కోరుచుండగా తమ యాస్థానములో ఎట్టి ధుస్పాధ్యమగు గుణములు కల 

వారైన నుందు రను నిశ్చయముతో మరియొకటిగూడ కావలె నని నేను 
ఆర్థించుచున్నాను, అతడు లోకజ్జుడు కూడ కావలెను!” 

దానికి రాజరాజును సభయు మెచ్చుకొనిరి. 

ఇంతవరకు నాస్థానములోని క్రవు లెవ్వరు మాట్లాడలేదు. నన్న 
యయు నారాయణభట్టును తస్ప యితరకపు లందరు ఎవరికి వారు తామా 

భారతరచనా గ గౌరవము సంపాదింపవలె నని యాశించుచుండిరి. ఒకొక 
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గుణము పరిష షత్తు క కోరుచున్న కొలదియు వారి కొకొక్క-రికి ఆశ సన్న 

గిల్లసాగెనుం 

కవులలో నారాయ ణభట్టు ముందు మౌట్లాడెను: 

“ పయత్నపూర్వకముగానే కొక అప; యత్న ముగా కూడ నబద్దము 

రాని నిత్యసత్యవచను డే ఈ భగీరథ్మసయత్య మున కర్షు డు!" అ నెను 
సండెతులు (ససంగములు చాలించిరి, వణియ, “మహారాజా, 

అతడు మత్యమ రాధిపొచార్యుడు గూడ కావలెను” అనెను, 

టి. 1 రాజరొ జిట్లు సెల విచ్చెను: 

“జన మేజయచక్రవ శీ రికి వ్యా'భట్లారోకులు గురువులు అనుర కులు, 

మాకును కులగురువులు,నగు నన్న యభట్లారకులే జసనుతకృష్ణ దె కపాయన 

ముని వృషభాభిహిత మహాభారత బద్ధనిరూపి తార్భమేర్నడ ఆధికధ్రీయు క్తితో 

తెనుగున రచింప నర్లు లని మా యనుమతము!” 

అందరును ఆ మాటలు విన్నంతనే నన్నయవంక జూచినీ. అత 

డింత సరకు చి ,తరువులోని (పతిమవలె నిశ్శద్దిముగా అలకించుచుండెను, 

తన మీదనే ఈ భారము పడు నని అశిడు కలలోహాడ్. ననుకొనలేదు, 
అతని ముఖము సిగ్గుతో నెరవారి బాలసూర్యచ్భ్చాయ ప పడిన పద్మమువలె 

నయ్యెను. ఆ మహ సభలో మహారాజు చూపిన గౌరవ మాత్రనికి మహా 

భారముగా కనిపించెను. అతని మనస్సులో వేదవ్యాసుని దివ్యమూర్తి 

(ప్రత్యక్షమ య్యెను. ఆ(పయత్నముగా నతడీ మంగళళ్లోకము పఠించెను. 
“(శీ వాజ్రీగిరిజా శ్చిరాయ దధతో వక్షో నం గేషు యే 
లోకొనా9 స్థితి నూవహం క్యవిహతాం ప్రీపుంసయోగోద్భవామ్, 

శ్రే వేద్యతయమూ ర్రయః (శ వష పురుషా సృ్నంపూజితా వ ర 

భూయానసు 8 8 పురుషో త్రమాంబుజభవ (ీకంధరా (శ్రేయసే సు 

సండిళులు, కవుణ, సభానదులు ఓక్కసారి “తథాస్తు 1 అనిరి, 

మహారాజు నాదేశము నన్నయభ బ్లారకుడు (ప్రత్యక్షముగా నంగీక 

రించినట్లు తెలుపలేదు, అది సభలో రాజగొరవమునకు కొరతగా భానింప 

నవకాశము కలదు, వజ్జియ యిట్లనెను : 

“మహారాజా, “ నన్నయభట్టారకుని పై నకస్మాత్తుగా ఈ మహో 
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భారము దేవర వా రుంచినారు. అతని మంగళళ్లోక మే యతని యంగీ 

కారము తెలుపుచున్నది, ఐనను మహాభారతరచన కై కొవి నివరణమునకు 

ప్రత్యేక నభడశమినా ఓ చేయటన్యాయము!" 

రాజరాజు జుంగీకరించెను. సభ ముగిసెను. రాజరాజు ఆసనము 

నుండి లేచెను. పండితులు, కవులు, సామంతులు. దండనాధులు ఆద 

రముతో నన్నయను సమీపించి యనేకవిధముల నగించిరి. 

కాని సన్నయ కది సంతోష విషయముగా జేదు, స్యాసను హాభారత్ర 

భారము ధరింపగల గంగాధరుడేనా తాను? కొని రాజరాజు ననుమ 
విద్వజ్ఞనంబుల యాజ్ఞ, పూజ్యుడగు వబ్దియ (టోశ్సాహము! త 

మగు నారాయణభట్టు ఈ భాగము పెట్టుటకు సూతధారుడు! అది తలచు 

కొని నన్నయ నారాయణునివంక తీక్టదృష్టి పర పెను. 

నారాయణ భి టు నిశ్చలముగా స. సమీపించి యతనివెన్ను ప్రై 

దక్షిణ హా స్పముతో చరచి, “హనుమా, నీశ క్తి యిందరు పండితులు 

కప్పలు, సరసులు కేవలము నుహా జలు తెలియ ఏ శెప్పినను నీకు జాపకము 

రాలేదా! నిజముగా హనుమంతుడ వే!" అనెను. స 

చేరినవా రందరు నివ్విరి, నన్నయ సిగ్గుతో తల పంచుకొనెను. 
ఆధర్విత్రుడసు నేములవాడ ఫీనుకలియు ఆ సభాభారము భరింప 

లేక ముందే వెడలిపోయిరి. పొవ్పలూరి మల్లన హృదయభార మెట్లో 

కుదురుచేసికొని నన్నయ నఖినందించి వారివెంట. నేగెను. వృద్ధుడగు 
భీమనభట్టు తన కుమారుడగు చెట్టన భట్టుకు ఈ గౌరవము పొ'ప్రి పింస 

నేదని మనో వేదనపశచు నన్నయ కాప్పడై నందున నతని నాశీర్వదెంచి 

వెళ్ళేను, చెట్టనభట్టు తండి ననుగమించుచు నన్నయకు నమస్క 

ంచను, 

కేమేంద్రుడును చిత్తవయ “మరల నీనాడు భోజనుహోరాజు 
నాస్టానమున విధ్వర్గోషిలో నున్న ట్లున్న'దని పొగడి సెలవు తీసికొనిరి, 

“ఆ దిరాజవి భులగు చంద్రవంశరాజుల సభనోనే ఇట్టి వైభవము 

సాధ్య” మని క్ఞాఘించుచు కృష్ణమ్మికుడు ఘూర్గరా[గణికో 'కలిసివెళ్ళెను. 

s12) 



830 నారాయణ భట్టు 

ఏ మండ కొ గొడుగు పట్టు బిల్ల అకవి చేతితో శిరోజములు 

ఎగదువ్వుకొనుచు అలంకారభూయిష్ట మణ్ నొక సంస్కృత ల్లీ కొకముతో 

నన్నయభట్టును కీ రించి వెడలిపోయెను. 

వేద వేదాంగవిదులును సోమయాజులును నన్నయ నాదరముకో 

నాశీర్వదించి వెడలిపోయిరి. 

నన్నయ ఆతిప్రయత్నముతో నిగ్రహించుకొని వారిని ఆశీర్న 
మస్కి9యాదులకో యధోచితముగా మన్నించుచుండెను, 

అతడు నారాయణభట్టుతో నేకాంశమున (పసంగించుటకు బ్యరో 

ది కునివలే త హత హలాడుచుండెను. 

50 
“నారాయణా నీవు వేసికోవలసిన భారము నాపై వేసినా వేమ?” 

“నేను ఉచితజ్ఞుడ నవి నీకు విశ్వాస మున్నదా, లేదా?” 

“సామాన్యముగా ఉచిత జ్ఞత ఉన్న వాడనే కాని యిందులో 

మాత్రము సందేహింపవలసి వచ్చుచున్నది.” 

“మంచిది. యువరాజువెంట చక్రకోట్యము నిన్ను సంపమంటినా? 

చతురంగ (క్రీడలో నీవుకూడ నుంటివి కదా!” 

“దానికి దీనికి సంబంధ మేమి?” 

“లేశేమి? నేనే అర్హుడ నైనచో భారతాంధ్రీకరణ మెన్నడో 
(పారంభించి యుండెడివాడన్! - 

“ఫ్పిక్ట సాధ్యము కౌనిది నాకు సాధ మందువొ, నారాయణా?” 

సక సాధ్యముకానిది కొన్ని నేను సాధింపగలను, చ్యకకోట్య 

దండయాత్రలో యువరాజుకు నీవు తోడుగా నుండగలిగెడువాడవా?” 

“నేను యువరాజు ననుగమింపవలెనని కలలోగూడ ననుకో లే దే!” 
“నీవును ఉచిత జుడ వే!” 

“నేను కాదనలే దె” 

నన్నయా, మనము కొంచీపట్టణములో వేదాధ్యయనము చేయుచు 
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అనధ్యయనము దినములలో మహాభారతము వ్య(గతతో చదివెడివార, 
మదిజ్ఞాపకమున్నదా?” 

“లే కేమి ? అప్పు డందులో నాకు తోపని విశేషము లెన్ని నీవు 
వివరించెడి వాడవో జ ప్తి ఉన్నదా?” 

“నన్నయ్యా, నామీద యాదరముచే నాకు నీ వందులో చూపిన 
విశేషములు మరతు వేమి?” 

“నేనా?” 

“అవును, నీవే! జ్ఞ పికి తెచ్చుకొమ్ముః నాబుద్ధి _రాజనీతిలో 
పసరించినంత సులభముగా ధర్మములో (పసరించునేది కాదు, నీక్ష 
భారతధర్మ మవగతమైనంతగా నా కవగతము కాదు.” 

“నారాయణా, కించిద్ జ్ఞుడనై న నన్నిట్లు పెద్దచేయుటకు కారణము 
నీకు నొపె గల స్నేహ మేః” 

“కాదు. కాదు! అందులో ఈ అమాత్యవృ శి తి స్వీకరించిన సిమ్మట 

నా బుద్దిమలిన్నప్రాయ మైనది మహాభ్ధారతములోని దండ సీతికంచె ధర్మము 
(ప్రకటించుట లోకమున 'కెక్కువ యవసరము!।* 

“అందుకు నా కధికొర మున్నదని నిజముగా నీ వందువా?” 

“అ శ్లైన్నటికీ అనను! * సర్వజ్ఞాడగు వ్యాసభగవానుని మహా 
భారతము తిరిగి (వాయుటకు సంపూర్ణాధికార 'మవ్వరికిని లేదు. కాని అది 

ఆం (ధ్రీకరింవ బూనుకొన్నప్పుడు సీ స ను _తమాధికారిని చూషలేము. 

నా బోటి యమాత్యులు పూనుకొనుట రెండవ సక్షము! 

“నారాయణా, నా యవయవములు శిథిలము లగుచున్నవి. నో 

రెండిపోవుచున్నది. నా చర్మము విరవిరలాడుచున్నది. చేతులు వడకు 
చున్నవి. నేను నిలువనే నిలువలేకున్నాను. విపరీతమైన నిమి త్రములు కన 
పడుచున్న వి.” 

“సన్నయా, ఈ నిమి త్తములే నీ యధికాఠమును బలపరచుచు 
న్నవి, నా బుద్దికి!" 

“వ్యామిశ్రమలై న వాక్యములతో నా బుద్దిని మోహింపజేయు 
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చున్నట్లున్నావు, నారాయణా: నన్ను నీ శిమ్యనిగా భావించి శాసింప్ప, 

నారాయణా!” 

నన్నయకు కని స్నీచృకూడ వచ్చునట్టయ్యెను. 

“జేద్రమైన యీ హృదయదౌర్చల్యము వదలి లేచి యీ దినము 

జే వై శ్వదేవము వసి అగ్నిహో।త్రుని సన్నిధిని ee పంచమి 

సోనువారము ఊ త్రరాషాశా నర బాగున్నది! నీ వలె ముందు 

మాట్లాడి గాండీవము వదలిన విజయుడే తుదకు భారత యుద్దములో జయ 

మందినొడ్లు కొదూః ఆ పార్టునికి కనపడిన నిమి త్తములే “కను గోచరిం 

చినవిః” 

నన్నయభట్టారకునికి మెరపు మెరసినట్లు ల స్మృతి 

సథ మున వెలిగినవి, తాను ఆంతవరకు అ(పయక్న ముగా భగన సీతా భాగ 

ములు అనువాదము చేయుచుంటి నని తెలిసికొని చిరునవ్వు నవ్వుకొ నెను, 
“ఐతే, మరి, నారాయణా, “పాయక పాకశాసనికి గ్రారత ఘోర 

రణంబుసేందు నొద్రాయణు నట్ల”ని వును నాకు వాపటగా నుందు సని (పతిజ్ఞ 

చేసెదవా?” 
“అందుకో (ప్రతిజ్ఞకూడ జేయవలెనా? నేను నీ కిందులో ఆజ్ఞా 

వ ర్షిని. నీవు రథికుడవు, నేను సారథినికో 
క నషో మోహాః స్మృతి ర్ల రా త్ ఏ[తఎసొదా నోర 

స్టితో శ గతసందేహః కరస ష్య వచనం తవ!” 

అనుచు నన్నయ నవ్వెను, 

“సరేకాని మనతో మాటాడదలె నని మా అక్కగారును మీ చెల్లై 

లును ఎంత (పొద్దుగా అక్కడ నిలుచుండి, కలవరపడుచున్న మనల 

జూచి ఎంత ఆదుర్దాగా నున్నారో చూచినావా, నన్నయా?” 

నన్నయ కలవరించుచు, “ఏమిటి?” అని తలయె త్రి లక్షీపార్యతు 

లవఠి ఓరగా నిలుచుండి తమ యిద్దరివంక వ్య(గుర్ణై చూచుచున్న అరుం 

ధతిని, హోమి దేవిని చూచెను, 

bas మీరు వటట? మ. స క్రీ నౌడ పెద 
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“అవును, ఇన్నీ పొట్లు పడి ఇన్నాళ్ళకు భార్య, పిల్లి కంటసడిన 

మీకు వారితో మౌట్లాడుటకై సను అవకాశ మీయక మీతో ఏకదీక్షగా 

మాట్లాడుట చూచి "నేను భయపడుచునేయున్నా షైను, రాజస్టానములలో 
మెలగడము కత్తులతో నామువంటి .దమ్మాః 

మే తమ్ముడుగారి చమత్కారములు. నీ వెరుగ వమ్మా, తల్లీ!” 
ఆనీ సోమిదేవి అందుకున్నది. 

"నన్నయ ఒక్కడే కొడు నిత్యసత్యవచనుడు! నాకు గూడ అప్పు 

డప్పుడు నిజమే పలుకు నభ్యాస మున్నది:” 

“అదుగో చూచితివా, నేసు చెస్పలేదా?”అన్నది సోమిదేవి, 

“ఈ నాడు మహారాజు నా స్థానమునకు పేర్ముమోగిన పండితులు 
ఎక్క డెక్క నుండియో వచ్చినారు, మరి...” ఇట్టనుచు నారాయణభట్టు 

పరధ్యానముగా అటు నిటు చూడసాగెను. 

“కుపమ మీ కొర కెదురు చూచి చూచి మీరు రాకముందే 

మార్కండేయ స్వామి దర్శనమునకు వెళ్ళినది.” అని సోమి దేవి 

చె ప్పైను. 

నోరాయణ : ఆ పండితసభలో ఏమి జరిగినదో ఎరుగుదురా? 

నన్నయ, ఈ నారాయణభట్టు అ. దొంగనలె (ప్రవ ర్రిం 

చినొడు! 

నారాయణ : ఊరుకో, నన్నయా। అవికా నా చెప్పుము! వ్యాస 

మహాభారతము ఆం(ధ్రీకరింపుదుని పరిషదనుజ్జతో ఆ మహాసభా సమక్ష్ 
మున రాజరాజు స్వయముగా ఈ నన్నయ నడిగినాడు. 

సోమిదేవి; ఆం దేమున్న ది? ఆది గొరవము కాదా? 

నారాయణ : తొందరపడక, విను! సారముతో తొందరపడి 

బయలు దేరి నేనా? రాజరా జట్టడుగ గా నన్నయ బెల్లము కొట్టిన రాయి 

వలె మాట్లాడడే! నే నతనివై పు చూచి సంజ్ఞ చేయుచున్నాను” మాట్లా 

డడేః” 

ఆరుంధతి ; మహారాజు కది అవమానము కాదా? అందుచే (ప్రమా 
దమురాలేదు కదా! మా కెందు కీ రాజమహేం(ద్రపురహసము? 
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సోమిదేవి : కుంతల రాజసభలో అట్టి దానికీ శిక్ష శిర శ్చేద వే మె! 

నారాయణ : (ప్రమాదమే అని ఆంగీకరించినావు గదా! నేను అబ 

ద్దము చెప్పినానా? 

సోమి ; అప్పుడప్పుడు సత్యము చెప్పెద నని మీరే చెప్పితిరిగదా!ః 

మరి చివరికే మైనది? 

నారాయణ : పాపము, వజ్జియపెగ్గడ అడ్డుపడినాడు, వక 

రము చెప్పుటకు ఐదు దినములు గడు విప్పీంచినా య! 

సోమి : ఇంతకూ మా అన్నగారు ఏమందురు? అంతకంటె మహో 

రాజు అన్నగారి కేమి గౌరవము చేయవలె? 
నారాయణ : చూఎనావా నన్నయాః మి మీ చెల్లిలుకూ వాడ నే నన్న ప్రై 

అనుచున్నది. 

నన్నయ : అనుకూల దాంపత్య మే యుండును, ఇంతకు నన్ను 

ఒప్పించితివి గదా! రోటిలో తల దూర్చుటకు సిద్ధమైతిని గదా? 

దుగ్గవ్వతో కలసి కువమ వచ్చినది. తం(్రిని చూడగానే కుపమ 
పరుగెత్తుకొని వచ్చి కౌగిలించుకొన ఏకధారగా కన్నీళ్ళు కార్చినది. నారా 

యణభట్టుకూడ మనస్సు పట్టలేక కన్నీరు కార్చి కుపమ. శిరస్సు తడిపి 
వేసెను, దుగ్గవ్వ అది చూచి బొవురమని యేడ్చెను. 

"పాపము, ఇన్నాళ్ళు తం|డికోస మెంత వాచిపోయినదో, పిచ్చి 

తల్లి!" అని అరుంధతి కంట డిపె'పైను. 

“పిల్ల న. నొక్కా కణము విడిచి ఉండునది కాదు. మేమీ 
యాత్రలో పడిన కష్టములేనా తల్చీ! వారు దగ్గర ఉంటే, అదొక తీరుగా 
ఉండెడిది. కాని స స నోయకపోతిమి। ఇంతకు ఆ దుర్గాదేవి కటా 

క్షమువల్లను యజేశ్వరుని (పసాదమువల్లను మరల మనుష్యులలో పడగలి 

గినాము!” అనుచు సోమిచేవి కూడ కంట తడి పెట్టసాగినది. 

చిరకొలా నంత రమున తం(డియు, నిడ్డయు కలసిన sys 

ముతో చాల సేపు ఇద్దరు కన్నీళ్ళ విడిచి తుడిచీకొనిరి. ఆ ఆవేగము ఉ 
శమించినది చూచి నన్న శు. 

“నారాయణా, పాద(ప్రక్షొళనము చేసికొని ఆచమింపుము!” అనెను. 
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తక్కినవా రాళ్చర్యపడిరి, నారాయణభట్టు ముఖము వికనీంచెనుః 

“నన్నయా, నీ యీ ధర్మ నిశ్చల బుద్ధియే “నోయి, నాకు నచ్చినది, 

ఆనందముతో నైనను కన్నీరు వదలితిని గనుక శౌచము జ్ఞాపకము చేసి 
నావు!"అనుచు అరుంధతి తెచ్చిన జలముతో పాద్యప్రక్షళన మాచరించి 
ఆచమించెను. స 

“కుపమా మామగారికి వందనముచేయి!” అని నారాయణభట్టు 
చెప్పినంత నే కుసమ నన్నయకు పాదాభివందనము చేయగా నాతడు 
ఆమెను “శీఘమేవ కళ్యాణ మస్తుః”అని ఆశీర్వదించి శిరము మూర్కొ 
నెను, 

“నొ కెంత కాలముగానో ఉన్నకోరికలు అన్నియు ఫలోన్ము ఖ 

మగుచున్నవి. తగినవాడు మహాభారతము ఆం ధ్రీకరింప బూనుకొన్నాడు. 
నాకు గోదావరీ తీర స్టరనివాసము (పొ పి పించినధి*' '_నారాయణభట్టు మాట 

లకు సోమి దేవి యడ్డువచ్చి “ఆడెమి'టని యడిగెను. 
నన్నయ : నీకు శ్రేలియదా, తల్లీ! నారాయణభట్టు అగ హోరికు 

డై నాడు, 

అరుంధతి : చెప్ప మరచితిని, వదినా! చంద్రగహణమునాడు 

న్ (గామము మహాూూజు అగ హో హారముగా నిచ్చినారు, 

మిదేవి ముఖము వికసించెను. “మాకు మరల నిక్కడ సరవ 

సతి క 
ఆరుంధతి : నందంపూడి ఎంత చక్కని (ప్రదేశ మనుకొంటివి! 

రెండువైపుల గోదావరి. దాని కొనుకొనియే తూర్పున మా బిల్లెమ పెద్ద 
పూడి! ఎంత్రై నను సుఖమైన (గ్రామము! 

నారాయణభట్టు మరల (పారంభించెను : 

“నా కిం కొక్కచే కొదువ యున్నది. అది తీరుటకూడ సీమీదనే 
ఆధార పడియున్నది, నన్నయా!” 

నన్నయ : నామీదనే ఆధారపడినచో, న న్నాజ్ఞాపించి సనిచేయించు 
కో వచ్చును. 

నారా ; అవును. ఈ తలిని ఒకరిచేతిలో పెటి నా భారము తీర్చు 
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కోవలసియున్న ది. దీనికి సీ కమారునికంటె తగిన వరు డుండ డని నా 
నిక్పయము! 

అరుంధతియు సోమిదేవియు నొకరి ముఖము లొకరు చూచుకొనిరి, 

కుపమ సిగ్గుతో తల్లి యొడిలోనికి చేరెను, 

నన్నయ : ఇంత సేపటినుండియు. కుపమలక్షణ స సరికించు 

చున్నాను. ఇది ఎవరి యింటనై నను వ క్ష్మీగా దీపమువలె వెలుగగల 

లక్షణములక్రో కనిపించుచున్నడది. కొని.. 

నారా ః నే ననూత్యపదవిలో a శిష్టత్వము క్షీణించిన 
దని నీ సందేహమా? మాప్రపితామహునినరకు అః విచ్చిన్న ముగా సప్త 
పురుషాధికముగా సోమయాజు లైనవారు. నేనును త్వరలో యజ్జదీక్ష 
స్వీక రింస నిశృయించినాను. 

నన్నయ : అది కాదోయి! నీవు స్వయముగా యజ్ఞము చేయక 
సోంపనను నీవు సోమయాజివే! సీ కంపె అర్షసవ్యస సదాయము కావలె నను 

నంత వెర్రివాడనా! అది కాదు! 

నారా వ మరి? నాకు యజ జ్ఞైసమయములో అర్షవిధానముగా 

దానము చేయుదునా యనిపించుచున్నది, 
య ఖ్ 

G3 

నన్నయ : “బ్రాహ్మ కన్యాదానముక్రం "టె ఆర్షకన్యాదానము క 

మనుకొందువో? ఆ విషయ మాలోచింతము. కొని__” అనీ సందేహిం 

చుచు నన్నయ సోమిదేవివంక చూచెను. 

వైన్ 

నారాయణభట్టు ఒక్క కణకొల మాలో చించెను. వెంటనే కొరణ 

మాళని బుద్దికి స్ఫురింఛినేది. 

wre బుద్ది సీద్తి సన్నయా? ఇది ఆభ్రాతృక యనియా నీ సందే 

హము? అప్పటికి. బొరసుడు కలుగకున్న చో దత్తప్యుతుని నైన ముందు 

(గ్రహించి యా పిమ్మటనే కస్యాదానము చేసెదను. సరియేనా?ొ 

నన్నయ చిరునవ్వుతో, “నా కుమారుని నీవు చూడవద్దా మరి?” 
అని యడిగెను. 

సారా ; సీ కుమారుడు కురూపియైనను నా పిల్ల నీయదలచినాను, 
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ళు 

నస్నయ : “అంతకం'ట నేను కోరు భాగ్య మున్నదా? తథా స్తు!” 
నన్నయ స్నానానంతరము వె శ్వ దేనము జేసి యగ్నిసన్నిధానమన ఖీ 

స re కుపకమిం చెను, 

క్] 
వ నాడు నస్న యభటారకుడు మహాభారత రచన (ప్రారంభించి 

భోజనము చేసి మరల “సన్ని ప్రకో (తశౌతి (ప్రవేశించి రచనతో నీమగ్ను 

ey ఈవల గృహమధ్యమున నారా రాయణభట్టు, సోమిదేవి. కసమ, 

ఆభంగకి: ధుగవ్వ, పొన్న, నారాయణతటు పరీచారక గ్యయము సమూ 
es 

విషుళెరి, అందరు పరమానందముగా నుండిరి, బీ పొన్న మాత్రము మస 

స్ఫూర్తిగా వారీ యానందములో క్రలిరషవలేపుండిసు పూర్వ కథా శవ 

అముణతో వారు కొంక్షేపము చేయుచుండిరి, 

సు కేపముగా సోమిదేవి కథ యిది | 

“సోమదే వియు _ కుసమయు సిద్దరు పరిబారకులతో సుఖముగా 
అసంతశయనము మీదుగా కన్య కందా = ద్రి “దర్శించి చరి, అ సమిపముళో నాగర 

కోవెలయొద్ద కొట్టరుపులో దండనాధుడుగా సర్వలోక క్రయ విష్ణువరన 
మషహోరాజ చావక క్ర విజయాడిత్య పకి; హ్రాయన్న యుందిను. అతడు . చేంగీ 

చాళుక్య రాజకుటుందిము లొ 'నివాడై నందున తెలుగువాడు. అతనికి వీరి 

సంగతి తెలిసి మిక్కిలి యాదరించి ర్రామేశ్వరయాత్రకు సర్వసౌకర్యములు 
కల్పించెను, వనుష్ష్క్కోటి యొద్ద సేతుస్నానము చేయవరకు నారాయణళట్టు 
నొద్దనుండి వార్తలు వారికీ సక్రమముగా వచ్చుచుండెను. 

“ఇంతలో పొండ్యమండలములో కలవరము 'రేగినది.అప్పుటికే సింహ 

శములో తిరుగువాటు చేసి కిట్టి యను వ PPT లతను వ రోహణ 

భాగము నా[క్రమించెను. చోళసామం తులగు సాండ్యరాజులతో నాకిట్టిరాజ 
ప. కటలు చేయచుండుట చే నా కల్లోల ములు కేగెను. అందుపై 

చోళ సైన్యము లా భాగమున సంచారము చేయజొచ్చెను. చోళరాజశళు 

వగు ఆహవమల్లునియొద్ద (ప్రధానిగా _ నుండిన నారాయణభట్టు కుటుంబ 

మును సేవకులను అట్టి, సమయమున ననుమానింపకుందురా? సేవకులను 

48) 
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రాజభటులు బందించి సోమిదేవిని కుమా _రైను మాత్రము స్రీ అగుటచే 

బంధింపక యొకవిధమగు నిర్బంధములో నుంచిరి. సోమి దేవి పంపుకున్న 

(వొర్దన సత్రము దండనాథునికి చేరలేదు. కొటరువులోని వేంగీచాళుక్య 

విక్కియన్నకు కర్ణాకర్తిగా ఈ సంగతి తెలిసి 'చోళదండనాధనికి మ 
నిర్భంధమునుండి కొలగించి గౌరవాదరములతో తీరయా[త్రలు చేసికో 
నీమ్మని వా వా రనం పెను ఆ పిమ్మట సై సె నీకులు సేవకులను వదలి, వారి 

సందర బహు విధముల పరీక్షీంచి వారి వ్ స్తువులన్ని యు వెదకి పరిశీలించి 

పోనిచ్చిరి. 

ఆ తరువాత వారు దర్భశయనము నవపాషాణము సేవించుకొని 

మధుక వచ్చిరి పాండ్యమండలమునకు రాజధానియగు మధురలో నప్ప 

టికే యలజడి శాంతించెను. కొని దారిలో కొన్ని యెడల నల్లకల్లోలముగా 

నున్నందున దొంగలబాధ పడిరి. మధురలో మీసాకిని సేవించి తంజాొ 

పురము వచ్చిరి. అచ్చట [కొత్తగా నప్పటికి నలుబదియేండ్ల(క్రిందటనే 
(పతిష్టిత మై మెన రాజరాబజేశ్వరాలయ మను బృహదీశ్వరాలయము దర్శించిరి 

అ పెప్ప దేవళము చూడ సోమిదేవికి అళ్చన్యమ మె? ఇను కర్ణాటకులు 

శావణబెలగోలలో నిర్మించిన నలువదివిండ్ల గోమతీ 
శర దిగంబర విగ్రహము చూచి తెలుగుదేశములో నింత Rey 

కనబడ్రనాయని విచారపడెను. తంజాపువాలయ నిర్మాణ మింకను పూర్తి 

కాలేదు, అక్కడ నెందరో తెలుగు శిల్చు లుండుట చూచి యామె 

యుప్పొంగెసు. అక్కడ మహానంది గాంభీర్యము గోమతీశ్వరునకు ఎంత 
యెత్తున్నను వచ్చునా? ఈ మహాగోపురము చోళ చృకివ పల యళోధ్వజ 
మని ఏ సంతో షించెను. 

“కంచాపురమునుండి గంగై కొండచోళపురము దర్శించిరి. అంతట 

(శ్రీరంగక్షేశ్రమున ఆలయము చిన్న | దెనను మహా శత్ర్యపిశేషముగల 

(శ్రీరంగనా థస్వామిని, దానికి 4 ఏమీపముననే జంబుకేశ్వరస్వామిని దర్శించి 

కావేరి యావలితీరమున కొండ సె పై గణపతిని వారు పూజించిరి. 

“అచ్చటినుండి కుంభకో అము వచ్చిరి, అమాయాకురా లగు సోమి 

దేవి యచ్చట మోసపోయి యెంతయో ధసవ్యయము చేసికొనెను అంతట 
చిదంబరరహస్యము తెలిసికొనిరి, 
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“తర్వాత కొంచీనగరము వచ్చిరి. వారు చోళ్ళపభువుల రెండు 

రాజధానులలో నొకటియగు నా పురమున బహుకాలము గడపిరి. అక్కడ 

కామాక్షీ దేవిని ఏక్యామనాధుని వరదర్రాజస్వామిని ఎన్ని మాఠులేని దర్శిం 
చిరి. వా రచ్చట నున్న తాకను నారాయణభట్టు అధ్యయనము. చేసిన 
గురుకులముననే నివసించిరి. సారాయణభట్టు గురువులు వృద్దులై యింకను 

అక్కడ పాఠ ప్రవచనములు చేయుచుండిరే. వారు సోమిదేవిని కుపమను 

ఎంతయేని ఆదరించిరి, నన్నయభట్టారకుని కుమారుడు సిద్ధాంతము అధ్య 

యనిముచేయుచు వారి నెంతయేని అదరించుచుండెను. అప్పటి కెన్నాళ్ళ 
డ్రందటనో నారాయణభట్టునొద్దనుండి వారిని మోటుపల్లి వచ్చి దూతలక్షై 

నిరీకీంపుడని వచ్చిన వా రమ మాత్రము శెలిసెనే కాని మరి వా ర్తలేదు. 

"అచ్చటినుంచై తరుమల తిరుపతి చేరిరి. దిగువ పద్మాక్షీని ఎగువ 

తిరుపతిలో వవుహస్వామిని బాలాంబికను సేవించిరీ, చతుర్చాహువులు 
కలిగి నాగాభరణములతో విలసిల్లు బాలావిగహము పాదమున నెల్ల ప్పుడు 
గంగ యూరుచు. ప్రవహించుచుండుటచే. దానిని నారాయణీళశ క్తి యని 
(పజలతిభ క్తి సేవించుచుండిరి, అక్కడి దేవకై ంకర్యములకుబిహుధస ము 

వ్యయమయ్యెను. 

“ఆ పిమ్మట శ్రీ కాలహ సీశ్వరుని దర్శించి వి|క్రమసింహపుర 
మున he సెవించిరి, అచ్బటికి సమిపమునగల కృషావట్టి 

ణము వెళ్ళి నావ యెక్కి. మోటుప లై చేరి యక్కడినుంత సార్గముతో 

(పయాణమై వచ్చుచుండ దొంగలు “వారిని (వేపై చేర్చిరి, 

“దుగ్గవ్వ సాహాయ్యముతో సోమిదేవియు కుపమయు అమావాస్య 
చీకటిలో నరణ్యమున వెచ్ళుచుండ వారి ముందు నూరు ధనుస్పుల దూర 

మున పులి యెగిరి యొక జంతువును వేసి మనుష్యుల యలికిడి విని 
న 

“దానికి వారు శల్లడిలిరి కుపమకు మూర్చ వచ్చినట్లయ్యెను. 

దుగ్గప్వ దీనముగా కేకలు. వే? సెను. సోమిదేవి సింహవ్యాఘములు గాని 

వనహ స్తులు గాని వెంబడించినపుడు స్మరింపదగిన దుర్గాస ప్రశతీమంథత 
ములు స్ఫురింప నవి జపించుచు నమస్క రించుచు నా పలి కెదురుగా 
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సిబ్బరము తెచ్చుకొని నిలిచెను, ఎట్లో కుపమ ఖీ మేశ్వరుసకు లో హుప్ప 

దిపియ (మొక్కు.కొ నెను, బ్ర పృలి క కొంతవడిగోం(డు సెట్టి తాను వేసి 

యాహారజంతువును తీసికొని వెళ్ళిపోయెను. 

“ఇప్పు డేమ చేయవలెను? (వ్రేవల్లెకు తిరిగి వెళ్ళిన నెశైయిన 
వారికి (బాణములు దక్కవు. సోమిచేవి గుండెనిబ్బర మే వారికిదారితీ సెను, 

దడ అ మునకు ఫోవలసినవారు తూర్పుగా పోవుచున్నానునీ కొంత వడికి 

సోమిదేవి యాకొశమందలి నక్షత్రములచే తేలిసికొ నెను. ఇంతలో టీ 

వేజీసది దరిసిరి మరి దుగ్గవ్వ వెళ్ళ దలచిన (గ్రామ మెబ్లు చేరుట 

ఆ యసహాయస్టీతీలో వారుండ నా సదిసై సర్వాలంక్ళత మగు 

నొక నావ కనిపించెను. వారికి [పొణములు కేచిపచ్చెను. దానీ దరిసీ విచా 

రింపగొ నది వజ్లియ (వెగ్గడ కుమారుని నాన. దేశములో se 

సర్వవృ తా తాంశ ములు తెలిసీకొ ను ముభథ్యోద్యో ;గమున నత యుండి కొ 

కాలమునుండి కృష్ణ వే: తీరమున సంచరించుచుంగెను అతడు వారు నారా 

యణభట్టు పత్నీయు కుమా ర్రెయు నని తెలీసిసవెంటనే ఎంతయు. నాద 
రించి వృ శ్రా రాంతమంతయు నేరిగెను, అతడు వెంటనే (దేవ ల్లెక భటుల 
బంపి యచ్చట దొంగలలో (ప్రధానుఖనెల్ల బంధింపబేసి రాజమ హేం[ద 

పురము చేర్చెను. సోమిదేవిని కుపమను అలజడులు పొడచూపు (ప్రదేశ 

ములు తప్పించ సు! తశ ముగా. చుట్టు మార్గముల రాజమ హేఇద పృరములో 

నన్న యభ గ్రారకుని యింటి 5 చేర్చించెను' వారిని దారిలో గదాహతి బాధ 

వలస స్వస్టులెన యిద్దరు సేవకులును, నారాయణభట్టు చృకకోట్యము 

చనుచు పంపిన సొన్నయు కలసికొనీరి,” 

“ర్ ఇద 
“సంషపముగా సారాయణభట్టు పూర్వకథ యిది: 

“అహపమల్లసో మేశ్వరునియొద్ద ఏ డెండ్లు నారాయణభట్టు (ప్రధా 
నిగా సుండెను. వై దికధర్మ ప్రతిష్టావటిలగు కుంతల చా పక్యరాజ్య ములో 
సప్పటికి చాలకొలము నుండియు పిన నృద్ధమగుచున్న జై న్మపచాంముచే 
(పభువులకు పై _దిక గద్ద తగ్గిపోసాగెను. నారాయణభట్టు (సయళ్నము 
లన్నియు ఎదురీతవలె వ్వర్ణములగు చుండెను, 'చోళమం౦డ ఉలములో గాని 
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వేంగీమండలములో గాని స్థీరనినాసము కల్పించుకొన నిశ్చయించి 
ఉద్యోగము చాదీంచుకొ నె 

“మూడు సన. లాగి యతడు భార్యను క్రమా _ర్రెను రామే 

శ్ష్యరయా।శ ఇం పెను, వారు us ధాటి పోయిన పిమ్మట నారా 

యణభమ్లు కంత ల రాజ్యముతో తనకున్న యా సయంతయు వ్మికయింస 

వ చెను. అహనమల్లుని కద్ న్ తెలిసీ యాతని బిలిపించి దేశము 

డిచిపోవుటకు అసుమతి యూయనని తెలియ జేసెను, రాజరహస్యము 

లీ నిత్రరుఅకు తెలుప సని నారాయణభ ఘు (ప్రతిజ్ఞ చేసినను ఆ చక్ర 

వర్తి యొష్పుకొనలేదు. 

“నారాయణ భట్టు జ్ర సి కొనువారు లేరు. ఆపై నాతని పై నిరండ 

రము భటులు కొపుండ సాగిరి. ఆక్కడ జీవిత ఫు దుర్భరమయ్యెను 

అప్పటికి జ్యాగ త్రచేసిన స్వల్పధనమును ఏలువగలకొన్ని ముఖ్యవస్తు 

వులు నూత్రము వెంట తీసికొని మారువేషము. వేసికొని సర్యస్వమును 
వదలి యొక యర్గరాత్రమున రహస్యముగా నాతడు కల్యాణక టకము 

నుండి బయలుదేరెను. అతనివెంట పొన్న యొకడే వచ్చను, 

“నారాయణభట్టు పొన్నతో ses సరిహద్దు దా టుట 

కెన్నియేని అటంక కములు కలిగెను. ఎల్లో చోళరాజ్యము (ప్రవేశించి దఠకీణ 

యాకు వెళ్ళుచున్నవారివలె నటించి వారు వేషములు ph వేంగీ 
మండలము (ప్రవేశించి కోస్తసీమ చేర్చకొనిరి. & అచ్చటికి వచ్చినను కుంతల 

చాళుళ్యచారుల బాధ ఖోలేదు. ఆ పిష్మట వారు రాజసు హౌం! డవరము 

చేరిరి. వారి కక్కుడ సాగుచున్న సంతలో ంహన్యము 1 లెన్నియో. తెలి 
యును. పొన్న యవి రాసర్తి బతయనాయకున కెరిగించి పారశీకవ రకు 
లను 3 సట్టంచెను. నారాయణభట్టు నె ంధవుని బట్టం చెను.” 

స కథాశ్రవణముతో చీకటి పడుచుండెను, వాకిట దుగ్గవ్వ పొలి 
కేకలు వేయునస్సటికి నారాయణభబ్దు అచ్చటికి పోయి చూచెను. తన 
పొపములముందు మూర్చిల్తీ సడియున్న సుజాతకు పొన్న శెతో శ్టిపచార్ 

ములు చేయుచు కన్నీరు విశుచుచుండెను, 
వాకిట పొన్న దుగ్గవ్వతో మాట్లాడుచుండ సుజాత అకస్మాత్తుగా 

fa 
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వచ్చి యాతని పాదములపై ఐడె నట! పొన్న ఆవేశముతో నామె నొక 
తన్ను తన్నెను. సుకమారగాత్రయగు నామె మూర్చపోయినది. అయినను 

పొన్న బలముగొ తన్నుచునేయుండెను. “చంపినొవు, చంపినా” వను 

దుగ్గవ్వ కేకలు విని, పడిపోయిన సుజాతను చూచి తన్నుట చాలించి 
పొన్న పళ్చాత్త ప్తుదై యేడ్చుచు నుసచరింప యత్నించుచుండెను. 

ఇఃదీ విజయనామ సంవత్సర వై శాఖ బహొళదశమి శనివారము 

ఆనాడు రాజరాజనరేంద్రుడు సకలభువనలక్ష్మీ ఏిలాసనివాసం బయిన 
రమ్య హర్మ్యంబున కొలుపు తీరెను. 

వజ్జియ పెగ్గడ మంత్రీశ్వరుడును, పురొహితుడున్తు, నృ పకామ 
"సేనాపతియు. ముప్పరాజు, జననాథుడు, రాజమయ్య ఇత్యాది దండనాథు 

లును, విజయాదిత్యుడు శ కీవర్మ ఇత్యాదినుహోపధాన రొజజంధువులును, 
నాణ్యదేవుడు మొదలుగాగల సామంత మండ లేశ్వరులును పరిచేషించి 

యుండిరి. యవసవిలాసినులు చొమరములు (గ్రహించి వీచుచుండిరి. దావా 

రికుడు రావలసిన సభ్యులను రానిచ్చుచుండెను. 

యునరాజరాజేంద్ర దేవుడు అంతకు పూర్వమే వాయిరానగరమునకు 
(పయాణ మైయుండుటశే నొ సభకు రాలేదు. వేంగీమండల మంతటను 
శాంతీ నలకొనినందున వజ్జియ గ్గడ కుమారునికి వ్మికాంతి చిక్కినది, 

ఆతడు సభ కరుదెంచి వజ్జియ సమీపమున కూరుచుండెసు, 

ఆ సభలో నపారశబ్దశా స్త్రపారగు లగు వెయాకరిణులున్కు భారత 
రామాయణా ద్యనేక పురాణప్రవీణులై న పౌరాణికులును, మృదు మధుర 
రసభావ భాసుర నవార్గ వచసరచనావిశారదు లయిన నారాయణభట్టి, భీమన 
భట్ట, చెట్టనభట్ట, ముట్టనభట్ట, కృష్ణమి శ్ర, బి ల్లణభట్ట, కేమేం(ద, చి త్ర 
పొది మహాకవులున్సు, వివిధ తర్క విగాహిత సమ స్తశాస్త్ర సాగరగరీయః 
(పతిభులై న చీదమార్య పంపనార్యాది తార్కికులును, నాదిగా గలుగు విద్వ 
జ్ఞనంబులు రాజరాజనరేంద్రుని బరి వేష్టించి విద్యావిలాసగో కీ కొలిచి 

యుండిరి. నన్నయథట్టారకుడు (ప్రత్యేకముగా నున్ని తాసనమున నుపవిమ్లు 
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డయ్యెను, మాగధుని వంశానుకీ ర్రనానంతరము వంది నూతనళ్లోకములు 
చదివెను, 

సంరత్షతి కీతితలం కపితారివరే మారేన యేన నయశాలిని మాన 
వేన . 

(పీకాః (ప్రజా నిజపవిత్రచరిత్రతోయైః (ప్రక్షాలయంతి కలికాల 
కల౦కపంకమ్, 

సన్యా 'ర్రేణ కలం కలాగమరసజ్ఞానేస న ధీయం 

దీనానాథజనార్తి శార్జనివహత్యాగేన లక్ష్మీం స్టిరామ్ 

సంపూర్ణామలిచం ద్ర కావిళదయా కీ కర్వా జగర్లీతయా 

యో దిచ్చక మలంకరోతి సుతరాం చాళుక్య! నూడామణీః 

¥ % ఫ్ర 

పిత్రో ర్వంశగురూ బభూవతు రలం యస్య స్ఫుర తేజసా 
HO Sn నిర స్తత మసౌ దేవా మ 

ంష్టా9కో టిసముద్భ్భశా ఫి ఐనుహీచ్య! కం మహా తీ.డయా 

రప రాదివరాహరూప మభవ ద్యచ్చాసనే లాంఛనమ్, 

స "సర్యలోక్యాశయ శ) విష్టువర్గన మహో రాజాధిరాజ సర మే శ్వరః 

జయతు జయతు! పరమభట్టారకః టే జయతు! పరమమ హేళ్వరః 

జయతు జయతు! పరమ(బహ్మణ్యః జయతు జయతు! శ్రీ రాజరాజ దేవో 

జయతు జయ కేత రామ్! i 

అంతట మరియొక వంది ముందు నన్న యభట్లారకునికి నమస్క 

రించి యిట్లు (పాఠరంభించెను: 

శ్రీవాజీగిరిజా శ్చిరాయ దధతో వకోముఖొం గేషు యే 

లోకానాం స్టితి మావహం. త్యవివాతాం స్రీపంసయో గోదృవామ్ 

శే వేద త్రయమూ ర్త రయ ప్రీపురుషా స్సంపూజితా వస్సురై 

ర్ఫూయాసుః పురుషో త్రమాంబుజభవ(శ్రీకంధరా శ్శంయే స! 

అని సకలభువనరక్షణ ప్రభువులై యాద్యులై న హరిపూరహిరణ్య 

గర్భ పద్మో మావాణీపతుల స్తుతియింతు. తత్స)సాదసమాసాదితనిత్య 
(ప్రవర్ణమానమహామహీ రాజ్య విభవుండును నిజభుజవి(క్రమవిజితారాతి రాజ 



ళ్ ha 1 ౮ అబీ న ౮ 
నివ హుండును సకలజ" ద x uy మా న సో నాగుణవత్న రత్వాక రుం తనం 

శాలి శ్ పనా విపద్దయక ళ్ళరదించుచం్నదికా 

segs క్ర డసరాజికభూరిభు జోకృపాణధా 

గాజలళాంచళాా ల పవరాగుగా రాజమశే బాం[దు డు 

ఏమలాడి దిత్యతనూజుడు విమణవిబారుక్న కుమారగిద్యాధరు డు 

త్రసుచానక్యుడు వివిధాగము విజిత శ్రముడు తుహినకరు డురు 
aah 

కొంతిన్, 

మనదురితానుబంధక లి కొ లజదోష భుషారసంసహాలిం 

చన యుదయ[ప్రభావమున దవ్వుగ జట జగజ్జనానురం 

జననుగు రాజ జ్యసంత త వసఎ త వితాంత విభూతి సంకు 

దనరు దజక్యమన్మథుడు ధర్మ దయార్షినిబద బువెయె. 
న్ (on) (on) fw Ore 

ఆ శితపోషణంబున ననంతవిలాసముసన్ మిగిష్షి ఏ 

దా స ముత త్వవ త్వమున దాన rps శ్ సప గ న్ 

ఖో మ 

రాశశమధర్మ రక్షణమహామహిా మున్ మహి నొప్పు స ర్వలో 
అ 

ua 

క్ర యు డాదిలాజనిభు దత్యకలఐ ఉకచిడీ. త్రసంపదన్, 

నిజమ హీమండ ల్మపజ నీత బెంచుచు జరనుందలంబుల ధోరణి 

సతుల 

నదిమి కన్నంబుల మురనుకో గొనుచును బలిమి నీయని భూమి 

వలయపతుల 

నుక్కాడగిం చుచు దికుపుఅ ars యాజ్ఞ వెరిగించుదును ప్ 

కులము గెల 
ల 

(టోచుచు శ శరణన్న గాచుచు ఫీళుల న్మగజన్ములకు ననుగహమున 

జారుతరమహాగహారంబు లిచ్చుచు దేవభోగముల మహావిభూతి 
దనరజే యు చిం బ్లు మనుమార్లుడగు విష్ణ మ్రవ్యనుండు వంశపర్దసుండు. 

పపంచ. పటు యత “వసుమశీవని తాపిభూషణంబై న 

వేంగీ దేశమునకు నాయకరత్నంబునుంటోని యీ రాజమహేం్యద్రపురంబు 
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నందు మహం(ద్రమహిమతో పరమానందంబున ననవరతమహీరాజ్య 
సుఖంబు అనుభవించు!” 

వందికీ రన మైన పిమ్మట రాజరాజు నూట్లాడవలె నన్నట్లు కన 
గానే నభ నళ్శబ్దమయ్యెను. రాజరా జిటినెను ; 

“నన్నయభట్టారకా, జన మేజయునకు వేదవా వ్యాసునివ నీవు మాకు 

ఫ్ర బ్రాహ్మణుడవు, పూజ్యాడవు, అనుర కుడవు. నివే వే సర్వవిధముల (శ 

మహాభ్రారత సంహిత తెనుగుచేయ ను శ్రమాధికొరీ వని నిన్నా కార్యము 
నకు ఈ wr వరించుచు; న్నాను, ఈ పరిషత్తు స్ యోగ్యత 
వఠరించుగాక! * 

ముందు రాజరాజపురోపిళుడు, “నన్నయ యవిరళ జవమహో 

నుతత్సరుడుః" అని వా(క్రుచ్చెను. 

“ బహ్మాండాదెనోనాపురాణ పిళ్లాననిరతుడని పౌరాణికులు 

నిర్జారించిరి. 

రి 

£9 

“ఇత డేప్నాతుడు!” అని పంపనభట్టా దిమీమాంసకులు నిరయించిరి. 

క. తుడు” అనీ 'సితినిదులు పల్కి.రి. న 

“నన్నయ లోక క జ్ఞుడుకూడ "నని వబి బ్లీయ్య పెగ్గడ్ "సెలవిచ్చెను, 

“ఉభవుభావా షాకావ్యరచనాభిళో భితు" "కని నారాయణభట్టు పొగడెను, 

“నిత్యసళ్యవచను" డని ,పొడ్వివాకుడు వీదమార్యుడు సెలవెచ్చెను. 
గ్ మత్యమ రాధిపొదార్యు' "డని నృపకాము డందుకొనను, 

“సుజనుడు నన్నయ” అని సభవారందరు వచించిరి, 

రాజరాజు సంతోషించి ఇట్లు మరల పలికెను : 

“ఏమలముతిం అరొతములు 'వింటి ననేకము లర్హధర్మ శ్రా 

స్రముల తెరం గెరింగితి నుదాత్త రసాన్విత కావ్యనాటక 

(కమములు సెక్కు. సూచితి జగత్సరిపూ జ్యములై న యీశ్వరా 

గమములయండు నిల్చికి (బకాశముగా హృదయంబు భ క్రితోన్, 

“అయినను నసవరతంబును (శ్రీ మహాభారతమునందలి యభి 

(పాయంబు విననభిలాష పెద్దయై యుండు, 

4) 
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“ఇవి యేనున్ సతతంబు నాయెడ గరం బిష్టంబులై యుండు బా 

యవ్వ భూదేవకులాభితర్పణమహీయ:ః (ప్రీతియున్ భారత 

(శ్రవణాస క్రియ బార్వతీపతి పదాబ్దధ్యానపూ జామహో 
త్సవమున్ సంతతదానశీలతయు శశ్వత్సాధుసాంగత్యమున్, 

“మరి యదియునుం గాక. 

“హిమకరు దొట్టి పూరు భరతేళశ కుర్ముపభు పాండుభూపతుల్ 
bes వంశక ర్త అనగా మహి నొప్పిన యస్మదీయ వం 
శమున టసిద్లులె విమలసద్దుణళో బితులై న పొండవో 

త్తముల చరిత నాకు నతకంబు వినంగ నభీష్ట మెంతయున్, 

“అమలసువర్షశ్ళంగఖురమై కపిలంబగు గోశతంబు ను 

శ్రమబహు వేదవిప్రలకు 'దానము శే సేసిన తత్సలంబు త 

థ్యమ సమకూరు భారతకథా(శవణాభిరతిన్, మదీయ చి 
శ్రము ననిశంబు భారత కథ్మాశవణ్యపవణంబ కొపునన్, 

“జననుతకృష్ణ ద్వైపాయనమునివృ షభాభిహితమ హాభారిత బ 

ద్ధని రూపితార్థ మెర్పడ 'దెనుగున రచియింపుమధికధ్రీయు క్రిమెయిన్, 

“బహుభొాషల బహువిధముల బహుజసములవలన వినుచుభార 'త బద్ద 

స్పృహులగువారికి నెప్పుడు బహుయాగంబుల ఫలంబు పరమార్ష 
జ మగున్ 

ఇట్లానతిచ్చిన విని యక్క-వివరుం డిట్లనియె: 
“అమలినతారకొసముదయంబుల నెన్నను సర్వ వేదళా 

స్రముల యశేషపారము ముదంబున బొందను బుద్దివాహువి 

క్రమమున దుర్గమార్గజల గౌరవ భారత భారతీసము 

ద్రము దరియంగ నీదను విధాతృనకై నను నేర బోలునే!” 

నన్నయ భట్టారకు డొక్క_త్షణ మాగెను. వజ్జియముఖమున కలత 

సూచితమయ్యెను. Seas ముఖము ఆశ్చర్యముతో (ప్రశ్నించుచున్న 

ట్లుండెను. సశయంతయు ఉద్వేగము హృదయముల (పేరేచుచుండగా 

ని స్తబ్బమయ్యెను. 

ఇంతలో నన్నయ... 
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“అయినను, దేవా” అనెను, 

ఆ రెండుమాటబు ననునప్పటికి సభలో నొక్కసారిగా జయజయ 

నిసాదములు వజ్జియయొద్దనుండి దొవారికునివరకు (ప కరించెను. రాజరాజు 

ముఖము ప్రసన్న మె పక సించెను. 

"అయినను, దేవా నీయనుమతంబున విద్వజ్ఞనంబుల యను 
(గ్రహ౭బునంటేసి నొ నేర్చు విధంబున నిక్కావ్యంబు రచియించెద.” 

“హరిహరాజగజాననార్కషడాస్యమాతృసర స్వతీ 

గిరిసుతాదిక దేవదాతతికిన్ నమస్కతి సేసి దు 
ర్భరతపో విభవా ధికున్ గురుపద్యవిద్యకు న నాద్యు నం 

బురుహగర్భసిభుం (బచేతసుప్పుత్రు భక్తి దలంచుచున్. 

“భారత భారతీకుభగభ సిచయంబులజేసి ఘారసం 

సారవికారసంతమసజాలవిజృంభము వాపి సూరిచే 

తోరుచిరాబబోధనరతుండగు దివ్యపరాశ రాత్మ జాం 
భోరుహమిత్రు గొల్చి మునిపూజితు భూరియశోవిరాజితున్ 

“పరమవివేక సౌరభ విభాసిత సద్దుణపుంజవారిజో 

త్కరరుచిరంబులై సకలగమ్యసుతీగములై మహామనో 
హరసుచరి తై పావనపయ;ః పరిపూర్ణము లైన సత్సభాం 

తరసరసీవనంబుల ముదం బొనరం సగానియాడి వేడుకన్,” 

దీనికో సభయంతయు విక సించెను. 
“పాన్సక పాకశాసనికి భారత ఘోరరణంబునందు నా 

రాయణుసట్లి వానస ధరామరవంళ విభూషణుండు నా 

రాయణభట్టు వాజ్మయధురంధరుడున్ దన కిష్టుడున్ సహా 

ధ్యాయుడు నై నె నవా డభిమతంబుగ దోడయి నీర్వహింసగన్.” 
ఈ పద్యమునకు రాజరాజు ఆదరముతో నారాయణభట్టువంక 

దిలకింప సభలో జయజయ ధ్యానములు చెలరేగెను, అంత నారాయణ భట్టు 

ఇట్లనెను : 

“సారముతిం గవీం[దులు (3 (పసన్నకథాకలితార్హ్ణయు కిలో 

నారసి మేలు నా నితరు లక్షరరమ్యత నాదరింప నా 

నారుచిరార్థ సూ క్తినిథి నన్నయభట్టు తెనుంగునన్ మహో 
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భారతసంహిొతారచనబంధురు డయ్యు జగద్ధితంబున్ న్, 99 

అ మిత్రుల యన్యోన్య_ప్రేమకు సభ్యులు "సంతసించిరి. 

అంతట రాజరాజనరేం(దుడు న లేచెను. సభ్యు 

లందరు లేచిరి. అంతట విలాసిను అందించు చండసతా ఏబూలాదిసత్కా 

రముల రాజరాజు నన్నయభట్లారకుని ౭ బూజించను. 

ఇంతలో వజ్తియభ.మారుడు అసంప్లర్జమగు నొక కోశము a చ్చి 

నన్న యభబ్దారకు ని త కిచ ను, అది నన్న య కన్నుల కద్దుకొని 

విప్పుచుండెను. 

“ఇ దేమి నన్నయా?” అని రాజరా జడిగెను 

“నేను కొంతవరకు |వాసిన శ్రీమదాంధ్రమహో భారతము!" 

వజియ చిరునవ్వుతో నందుకొ నెను: “రహస్యపరిశోధనలలో 

నిమగ్నుడై న నన్నయ సోరాయణుల సహాధ్యాయుడు ఈ విషయము నొకు 

కూడ చెప్పక రహస్యముగా నుంచినాడు!” అసు తనకుమాదుని నిగ 

శించెను. అతడు ముసిముసి నవ్వులు ; నవ్వుచుండెను. 

రాజరాజు: అప్పుడే యెప్పు డారంభించితివి నన్న యా?” 

నన్నయ : ' “దేవా, మీ సెలెన్రై సనాడే నారాయేణభబ్బు లగ్నము 

సభకు నారాయణభట్టు (ప్రతిభ నుగ్గండింపవలె సో నన్నయ అన 

సూయా స్వభావమును మెచ్చుక్రొనవలెనో శిలియ లేదు. 

రాజరాజు (ప్రశ్నించెను: “ఎంతపవర కే కె సడి?” 

నన్నయ ; మూడవ యాళశ్యాసములో సాగిపో యినది, 

రాజరాజు : మూడవదానితోనా? కొన్ని భాగములు ఈసభలో 

వినిసింతువా, భట్టారకా? 

నన్నయ :చి _త్రముః 

సభ యొక్కసొరి వ్య్మగమై నిశ్శబ్దమ మమ్మును. నన్నయ విశద 

స్వరమున మం(ద్రస్థాయిలో [ప్రారంభించెను 

తళ్క.ధా(ప్రారంభం బెట్టిద నిన్. 4౭ ....2. .... 

ఆక్క థకుండు వెండియు నమ్ముని సంఘంబునకు నమస్కారంబు 
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చేసియనేక పురాణపుణ్యకథాకధనదకుండు వ్యాసశిష్యుండె న రోమ 
హర్షణునకు బు త్తుఏంండ నావలన నెక్కథ వినవలతు రని నమ్మును లతని 

కిట్టసిరి: 

రా యది హృద్య మపూర్వం బేయది యెద్దాని వినీన నెరుకసమ(గం 

యుండు నఘ నిబర్ల అ మేయది యక్కథయ వినగనిష్టముమాకున్ 

శ : క 

శ్రీకృష్ణుని మాహాత్మ్యంబును బాండవాది భారత వీరులమహాగుణం 

బుబ్రును దనవీమల విజ్ఞానమయంబై న వాగ్గర్సణంబునం దేర్చడ వెలుంగు 

బుం:4 

ధర్మత త్వజ్లాలు ధర్మళాస్త్రంబని యద్యాశ్మ విదులు వేదాంత మనియు 
నీతివిచకుణుల్ నీతిశాస్ర్రందిని కవివృషభులు మహాకొవ్య మనియు 

బరమపోరాణికుల్ బహుప్పదాణ సముచ్చయంబని మహి గొనియాడు 

చుండ 

వివిధ వేదత_త్ర్వ వేది వేదవ్యాసు డాదిముని పరాశరాత్మజుండు 
విష్ణునన్ని భుండు విశ్వజనీన మై పరగుచుండ జేసె భారత్రంబు. 

ఆయురిర్థులకు దీరాయరవా ప్యు నర్జార్దులకు విపులార్థములును 

ధర్మారులకు నిత్యధర్మసం పా పియ విన యారులకు మహేోవిన 
థి ఆ థి 

యమతియు 

బు త్రాంరులకు బహుప్ప త్ర సన్ఫుద్దియు సంపదరులకి షసం పద లును 
ఇ లీడర్లు చి థు (ta కు 

గావించు నెప్పుడు భావించి వినుచుండువారల కీమ్మహాభారతంబు 

భ క్రియ కులై స భాగవతులకు శ్రీ నల్లభుండు భ క్రవత్సలుండు 

భవభయంబు లెల బాపి యిషార సంసిది గరుణతోడ బేయునటు. 
య అథి థ' at) 

ఖః * గా 

అమితాఖ్యానకళాఖలం బొలిచి వేదార్జామలచ్భాయమై 

సుమహావర్షచ తుష్క పుష్పవితతిన్ శోభిల్లి కృష్ణార్దునో 

శ్రమనానాగుణకీ _ర్రనార్థఫల మై దై ్వసా యనోద్యోనడా 

కదుహోభారత పారిజాత మమరున్ ధాత్రీ సురి పార్థ మై, 

% 
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సాత్యవళే తయ విష్ణపదసంభవ మై ఏబుధేశ్వరాబ్టి సం 

గత్యుపళోభితం జగద్విదితం బగు భారతీయి భా 

రత్యమ రాపగొఘము నిరంతర సంతత పుణ్యసంపదు 

నః ష్రత్యభివ ద్ధి సేయు ఏనినం గొనియాడిన నల్లవారికీన్ , 

షః షః ఫ్లో 

తగు నిది తగ దని యెదలో వగవక సాధులక్రు బేదవారిల కెగ్గుల్ 

మొగి జేయు దుర్విసీ గతుల కగు ననిమి తాగమంబు లయిన Hoss 

బుల్, 
శ ఫ్ గా 

ఉదంకండును వానితో డన తగిలి యవ్వివరం బున నురగలోకంబున 
కరిగి నాగపతుల నెల్ల ని ట్లని స్తుతియించను: 

బహువనపొద పొబ్టికుల సర్వత పూర్త సరస్సరః 

సహితమహామ హీ భర మజ(స్రహస(స్రఫణాళి దాల్చి దు 

సృహతరమూ ర్రికిన్ జలధీశాయికీ బాయక శయ్యయైన య 

య్యహిపతిదుష్కృతాంతకు డనంతుడుమాకు (దిసన్ను డయ్యెడున్, 

షు 3 ¥ 

పాళా శెకకనికేత నాంతరమునం బిర్వెం దదళ్వాఖిల 

ప్రోతో మార్షవినిగ గతో (గరహనార్సుల్ పన్నగ వాత ముల్ 

ఫ్రీతిల్లెన్ భుజగాధి నాథుమనమున్ భేదిల్లె గల్బాంత సం 

జాత (పోడతబాడ బానలశిఖాళం కాధికొతంక మై 

సరచాష్మపవిము క్తదారుణద్భిహాన్నా రాచధారల్ భయం 

కరదై తేయని కాయకాయములపై గప్పెన్ దిశల్ నిండ బం 
దుర ఏ ధా త్రీదరతుంగళ్ళం గత టసందో హం బు పై గప్పు దు 

రరధారాథరము కసంతతపయోధారావళిం బోలుచున్, 

సేత దుర్వీథరధాతునిర్హ రజలాభంబై మహాదేవా ని 

గ్రతసాం[ద్రారుణపూర మొక్క మొగి నొల్కం (డైెస్సి నారాయణో 

న్నతదోర్లండవిము క క్త చక్రనిహతిన్ నాకద్విషన్మ స్తక 

(ప్రతతుల్ ఘోరరణంబునం బడియె భూభూగంబు కంపింపగన్. 
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ఆ పద్యములు చదువగానే రాజరాజు సంతోషించి “నరనారా 
యణు లీ సభలోనే మాకు (ప్రత్యక మగుచున్నా "రనెను, అంతఃపురమున 
సోరణగండ్రనుండి యాలకించుచున్న అమ్మంగమహాోదేవి పంపిన బహు 

మానములు విలాసినులు తెచ్చి నన్నయకు, నారాయణుసికో నర్చించిరి, 

మరల నన్నయ (పారంభించెను : 

వాలుపయి నడచున టబ్బాలిక నడునడ నడుంగి భయమున 

నీయమా 

భీలుడగు పతికి బవళుల్ రేలును నేమరక పరిచరించుచు నుండెన్, 
% * ? 

ఆయుష్యం బితిహాసవ సుసముదాయం బై వొకొముష్టిక 

(శేయఃప్రా ప్రి పినిమి త్ర హ్ త్తమసభాసే సేవ్యంబు లోకాగమ 

, న్యాయై కొంతగృహంబు నొ బరగి నానా వేదవేదాంతవి 

ద్యాయు క్రం బగుదాని జెస్పవెడగెం దద్భార తాఖ్యానమున్, 

ఖ్ % % 

అ నారాయణపొండ వేయగుణమాహాత్మ్యామల జ్యోత్స్న బి 

తానందం బొనరించుచున్ జనుల కర్గాంశు[ప కాశంబుతో 

మానై సాత్యవ తేయధీవనధిజన్మ శ్రీ మహోధారతా 
భ్యానాఖ్యామృత నూతి యొప్పు నిథిలాఘ ధ్యాంత విధ్వం సియె, 

% ఖ్ * 

తెలుగుభాష యింత యొప్పునా యని చీదమా ర్యడును, పంపనభట్టును, 

శే మేల్నిదుడును, చి త్త్పయు నాశ్చర్య పడుచు ముక్కుల పై (వే నంచు 

కొని నన్నయు రచనను పొగడిరి. నన్నయ రచనను విద్వాంసులు పొగడి 
నప్పుడెల్ణ నారాయణభట్టు పొంగిపోసాగెను. 

నన్నయభట్టు కోశము కొంచెము వెనుకకు పోనిచ్చి ఇట్లు చదివి 
చాలించెనుం 1 

రాజమ హెం(ద్రక వీం(ద్రసురక్ష్మా జ రాజమా రాండ్ ధరి 

(తీజననుతచారిత విరాజితగుణరత్న రాజరాజనరేంద్ర! 

వీరావతార సుకవి స్తుత నిత్యధర్మ 
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(పొరంథ శిష్టపరిపాలనస క్ర రాజా 

నారాయణాఖ్యకరుణార సపూర్ణ ఏర 

(శ్రీరమ్య రాజక్రల శేఖర విస్తుమూ స్త్! 

జయ జయ నినాదములతో * సభ ముగి సన్ను 

53 
గో దానరీ తీరమున నందమపూడి నివాసము నారాయణభట్టు సోమ 

యాగముతో (సారంభఖిం వెను, ఒక్క సంవత్సరంలోపున సోమిదేవి కోరిక 

(ప్రకారము యజ్లేశ్వరుడు వారి కంచెన సోమయాజి రూపమున ప్పుత్రుద్దై 

యావిర్భవించెను. కుపమ ఖీమే మశ్వరునికీ (మొక్కిన వోహపుడివియ 

(మొక్కు. తీర్చుకొని శాసనము (వాయించెసు.ఆ పిమ్మట శీ ఘకాలముననే | 

ఆమెను నన్నయకుమారుని కిచ్చి నివాహమ చేసిరి, 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతములో నన్నయ యరణ్యపర్వములో 

శరదృతుపు వర్ష (వాయుచుండగా నారాయణభట్టు లోః కొంత రగతు 

డయ్యెను. నన్నయకు సంసారముసై విర క్రీ కలిగి సన్యసింద (బహ్మీ 

భూతు డయ్యెను. భారత రచన మాగిపోయినది. 

ఆంధ్రమహాభారతము పూ ర్రికాలే దను వాధ నారాయణభట్టుకు 

ప్రోలేదు. 'మరల తిక్కన రూపమున జన్మించి సోమయాట్యిం పరాటపర్వా 

దిగా భారత రచన పూర్తిచే పెను, ఆ జన్మల్ రో సతని మ న 

పూరింప వీచ్చ కలుగలేదు. మోక్షకాతికి యైనను అతనీ కా జన్మలో నది 

సిద్ధింపలే దు, 

మరల నతడు ఎర్రయమవోకవిగా జన్మించి అరణ్యపర్వ శేష 
మును నన్నయ షర పూరి 8ిచేసి భారత శేషమగు హరివంశమునుగూడ 

సమా _ప్పముచే సి కృతార్జుడై స శంకరసంయమీం(ద్రుని శిష్యుడ్డై సన్యసంచ 

(బహ్మళత్వ మనుగమించెను. 

కలియుగములో తెలుగుగడ్డ మ పై నరనారాయణు లవతరించిన కథ 

శ్రద్ధతో పఠించినవారికి విన్న వారికీ, ఆ "అయురారోగె గై్యశ్వర్యములు ఆ ప్పరాణ 

మునులే (పసాడింతురు! 




